∆ελτίο Τύπου
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013

Το αίτηµα κοινωνικής δικαιοσύνης κυριαρχεί στις αναφορές των πολιτών,
αντανακλώντας την κοινωνική κόπωση, τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη
στην έκθεσή του για το 2012
Το αίτηµα κοινωνικής δικαιοσύνης εκφράζεται, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, στις
αναφορές των πολιτών που, αδυνατώντας να αντεπεξέλθουν σε οικονοµικά βάρη,
στρέφονται στον Συνήγορο του Πολίτη αναζητώντας χείρα βοηθείας.
Αναλογικότητα στην κατανοµή των βαρών, σεβασµός των δικαιωµάτων χωρίς
διακρίσεις, τήρηση των κανόνων µε διαφάνεια αλλά κι ευελιξία σε όλα τα επίπεδα
λήψης αποφάσεων, προκειµένου η πολιτεία να προσφέρει διέξοδο και να στηρίξει
τους πολίτες που δοκιµάζονται, είναι το ζητούµενο στην παρούσα συγκυρία, τόνισε
η Συνήγορος του Πολίτη, Καλλιόπη Σπανού, στην ετήσια έκθεση της, την οποία
παρέδωσε σήµερα στον Πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μεϊµαράκη. Η έκθεση
παρουσιάζει το έργο της ανεξάρτητης αρχής το 2012 και καταλήγει σε
συγκεκριµένες διαπιστώσεις και προτάσεις.
«∆εν πρέπει να επιτρέψουµε να υπάρξει υποχώρηση στο επίπεδο της προστασίας των
δικαιωµάτων ούτε να αφήσουµε να µετεξελιχθεί η οικονοµική κρίση σε αµφισβήτηση
της κοινωνικής συνύπαρξης και του κράτους δικαίου. ∆εν δοκιµάζονται µόνον οι
πολίτες αλλά και το κράτος ως εγγυητής της συλλογικότητας και της κοινωνικής
αλληλεγγύης», τόνισε η Συνήγορος του Πολίτη, Καλλιόπη Σπανού, κατά την
παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης.
Στην ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2012 αναδεικνύονται µε απτά
παραδείγµατα οι επιπτώσεις της κρίσης σε όλο το φάσµα των δικαιωµάτων,
ατοµικών, κοινωνικών και πολιτικών· καθυστερήσεις συντάξεων και ασφαλιστικών
παροχών, καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις, για πολλούς δυσβάστακτες,
αποτελούν θέµατα αιχµής. Αλλά και φαινόµενα που στις παρούσες συνθήκες γίνονται
εντονότερα, όπως τα φαινόµενα µισαλλοδοξίας και κοινωνικού αποκλεισµού, η
ένταση στα σχολεία ή ο αυξηµένος κίνδυνος απολύσεων γυναικών, και µάλιστα σε
περίοδο που προστατεύονται λόγω µητρότητας, απαιτούν την παρέµβαση του
Συνηγόρου, ως θεσµού εγγύησης των δικαιωµάτων, ειδικά στην παρούσα συγκυρία.
Ακολουθούν συνολικά στατιστικά στοιχεία, καθώς και συµπεράσµατα, προτάσεις και
ενδεικτικά παραδείγµατα ανά θεµατική ενότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τµήµα Επικοινωνίας:
Καλλιρρόη Τζαβάρα τηλ. 2131306610 κιν. 6979448887, Πέτρος Ι. Παραγυιός τηλ. 2131306625 κιν.
6977366424, ∆ηµητρία Παπαγεωργοπούλου τηλ. 2131306604 κιν. 6979362413.
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Στατιστική αποτίµηση
Σηµαντική αύξηση -περίπου 10%- παρουσίασαν το 2012 οι αναφορές που δέχθηκε ο
Συνήγορος (συνολικά 11.702 νέες αναφορές). Αν µάλιστα ληφθεί υπόψη ο αριθµός
των προσώπων που ζήτησαν τη βοήθεια του Συνηγόρου, καθώς σε πολλές
περιπτώσεις οι αναφορές κατατίθενται από οµάδες πολιτών, η αύξηση αυτή είναι
πολύ µεγαλύτερη.
Η σηµαντική αύξηση των αναφορών τον τελευταίο χρόνο δείχνει ότι τα προβλήµατα
των πολιτών στις συναλλαγές τους µε τη δηµόσια διοίκηση οξύνονται, τόσο λόγω
των αλλαγών στις νοµοθετικές ρυθµίσεις των τελευταίων ετών, όσο και λόγω των
οικονοµικών προβληµάτων που έχει δηµιουργήσει η δηµοσιονοµική κρίση από το
2009 και µετά. Συγκεκριµένα, τα ζητήµατα της κοινωνικής ασφάλισης, της
φορολογίας, του οικιστικού περιβάλλοντος, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας καθώς
και των προβληµάτων που σχετίζονται µε την είσοδο και την παραµονή αλλοδαπών
αποτελούν διαχρονικά τις 5 σηµαντικότερες ενότητες προβληµάτων για τα οποία
προσφεύγουν οι πολίτες στο Συνήγορο και αντιστοιχούν σταδιακά σε όλο και
µεγαλύτερο τµήµα του συνόλου των αναφορών (65% το 2012).
Η γεωγραφική κατανοµή των αναφορών που κατατέθηκαν αντικατοπτρίζει την
συγκέντρωση του πληθυσµού και των δηµόσιων υπηρεσιών στα δυο µεγάλα αστικά
κέντρα της χώρας. Η σηµαντική µάλιστα αύξηση των αναφορών αυτών σε σχέση µε
πέρυσι (από 16 σε 23 ανά 10.000 κατοίκους από την Αττική, από 6 σε 9 ανά 10.000
κατοίκους από την Κεντρική Μακεδονία), φαίνεται να αναδεικνύει ότι τα
προβλήµατα που εντείνονται λόγω της κρίσης πλήττουν περισσότερο τους κατοίκους
των µεγάλων αστικών κέντρων.
Η βασιµότητα των αναφορών επιβεβαιώθηκε στις περισσότερες περιπτώσεις από τις
αναφορές που κρίθηκαν εντός αρµοδιότητας και εξετάσθηκαν κατ’ ουσίαν το 2012.
Συγκεκριµένα, προκύπτει ότι (Γράφηµα 3):
• Το 58,73% ήταν βάσιµες, δηλαδή η καταγγελία του πολίτη ήταν δικαιολογηµένη
και υφίστατο όντως κακοδιοίκηση.
• Το 34,79% ήταν αβάσιµες, δηλαδή η διοίκηση είχε τηρήσει τη νοµιµότητα.
• Στο 6,48% διακόπηκε, για διαφόρους λόγους, η έρευνα.
Οι βάσιµες αναφορές είχαν κατά µεγάλο ποσοστό θετική έκβαση: κατά 10%
περισσότερο από πέρυσι ο Συνήγορος έδωσε λύση στο πρόβληµα που αντιµετώπιζε ο
πολίτης. Αναλυτικότερα (Γράφηµα 4):
• Το 81,72% των βάσιµων αναφορών επιλύθηκαν µε τη διαµεσολάβηση του
Συνηγόρου.
• Το 1,77% των υποθέσεων επιλύθηκε χωρίς ενέργειες του Συνηγόρου, από την ίδια
την υπηρεσία ή ύστερα από παρέµβαση άλλου φορέα.
• Στο 9,53% των βάσιµων αναφορών η επίλυση στάθηκε αδύνατη για λόγους που
οφείλονται σε κενά της νοµοθεσίας ή σε οργανωτικές αδυναµίες και δυσλειτουργίες
της δηµόσιας διοίκησης, είτε πάγιες είτε συνδεδεµένες µε τα προβλήµατα που
επιφέρει η τρέχουσα συγκυρία.
• ∆εν επιλύθηκε, παρά τη διαµεσολάβηση, το πρόβληµα που έθετε το 6,98% των
βάσιµων αναφορών. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έγιναν αποδεκτές οι εισηγήσεις του
Συνηγόρου.
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Όσον αφορά τους φορείς, στα ασφαλιστικά ταµεία εντοπίζεται σταθερά και φέτος το
1/4 των προβληµάτων κακοδιοίκησης και µάλιστα σε ποσοστό 27% (Γράφηµα 7).
Είναι ενδεικτικό των προβληµάτων που ταλαιπωρούν τους πολίτες ότι τη δεύτερη
θέση καταλαµβάνει πλέον το Υπουργείο Οικονοµικών µε 14,80%, καθώς και ότι από
τους µεµονωµένους φορείς η ∆ΕΗ συγκεντρώνει το 5,75% των προβληµάτων. Κατά
τα λοιπά, στα ίδια υψηλά ποσοστά µε πέρυσι κυµαίνονται η αυτοδιοίκηση, δηλαδή οι
δήµοι και οι περιφέρειες µε τις νέες αρµοδιότητές τους, καθώς και οι υπηρεσίες του
Υπουργείου Εσωτερικών, µε 12,87% και 10,16% αντίστοιχα. Στους φορείς στους
οποίους εµφανίστηκαν προβλήµατα κακοδιοίκησης περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων,
µε µικρή αύξηση το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (6,57%)
ενώ, µε µειωµένο ποσοστό (5,38%), οι διευθύνσεις αλλοδαπών και µετανάστευσης
των αποκεντρωµένων διοικήσεων.
Πέραν της διερεύνησης αναφορών, ο Συνήγορος προέβη σε σειρά αυτεπάγγελτων
ερευνών σε σωφρονιστικά καταστήµατα και σε κέντρα κράτησης αλλοδαπών σε όλη
τη χώρα, καθώς και σε αυτεπάγγελτη έρευνα της ενδεχόµενης διάκρισης λόγω φύλου
για προσφορά εργασίας στο διαδίκτυο. Επίσης, η ανεξάρτητη αρχή, παράλληλα µε
τον χειρισµό αναφορών, το 2012 εξυπηρέτησε περισσότερους από 9.000 πολίτες που
επισκέφτηκαν το Γραφείο Υποδοχής Κοινού στην Αθήνα και από το τηλεφωνικό
κέντρο άλλους 35.130 που χρειάστηκαν συµβουλές. Σηµειώνεται ότι από τον
∆εκέµβριο του 2012 οι αναφορές µπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά (web
αναφορά)
µέσω
της
ιστοσελίδας
του
Συνηγόρου
του
Πολίτη
http://www.synigoros.gr/?i=ypovoli-anaforas.el.
Ο Συνήγορος υπέβαλε εβδοµήντα δύο (72) επιµέρους νοµοθετικές και οργανωτικές
προτάσεις προς τη διοίκηση το 2012, από αυτές οι 11 (15,28%) έχουν ήδη γίνει
δεκτές, ενώ στις περισσότερες εκκρεµεί η ανταπόκριση της διοίκησης και της
πολιτικής της ηγεσίας. Εκκρεµεί επίσης η απάντηση και στις αντίστοιχες προτάσεις
της έκθεσης του έτους 2011, από τις οποίες µέχρι στιγµής η διοίκηση έχει δεχθεί το
36% (18 από τις 50 προτάσεις του 2011). Επιπλέον, ο Συνήγορος υπέβαλε το 2012
δύο ειδικές εκθέσεις προς τη Βουλή και την Κυβέρνηση: τον Ιούλιο, µε αντικείµενο
την καταχρηστική επιβολή της εκ περιτροπής απασχόλησης σε εργαζόµενες που
επιστρέφουν από άδεια µητρότητας και τον ∆εκέµβριο, µε ογδόντα (80) προτάσεις
χαµηλού δηµοσιονοµικού κόστους προς δώδεκα Υπουργεία. Τέλος, το 2012 ο
Συνήγορος απέστειλε προς την Επιτροπή ∆ικαιωµάτων του Παιδιού του Ο.Η.Ε.
έκθεση µε διαπιστώσεις και προτάσεις για την εφαρµογή των δικαιωµάτων του
παιδιού στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2003-2011.
Στην παρούσα έκθεση ενσωµατώνονται, ως χωριστές ενότητες, η ειδική έκθεση
έτους 2012 για την καταπολέµηση των διακρίσεων και η αντίστοιχη ειδική έκθεση
για το φύλο και τις εργασιακές σχέσεις, µε την ειδική αρµοδιότητα του Συνηγόρου
του Πολίτη ως φορέα προώθησης της ίσης µεταχείρισης.
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Θεµατικές ενότητες: πεδία παρέµβασης και ενδεικτικές περιπτώσεις
1. Εργασία
Η λήψη επώδυνων µέτρων, ως µέσο αντιµετώπισης της δηµοσιονοµικής κρίσης που
πλήττει τη χώρα, έχει επιφέρει άµεσες δυσµενείς επιπτώσεις στην αγορά εργασίας
καθώς και στις πάσης φύσεως κοινωνικές παροχές. Αναδύεται πλέον ολοένα και πιο
έντονη η ανάγκη κοινωνικής προστασίας, καθώς ο αριθµός των πολιτών που
πλήττονται αυξάνεται δραµατικά. Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως αποδέκτης αναφορών
που αντανακλούν την αδυναµία των πολιτών να ανταπεξέλθουν στα οικονοµικά
βάρη, επικεντρώνεται µε κάθε ευκαιρία στην επιβεβληµένη ανάγκη διατήρησης των
βασικών αρχών που πρέπει να διέπουν τη δράση των διοικητικών οργάνων,
προστασίας των κοινωνικών παροχών και ενίσχυσης των προσπαθειών επανένταξης
των ανέργων στην αγορά εργασίας.
Επιδότηση ανεργίας χωρίς καταγγελία της σύµβασης εργασίας
Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι η παράλειψη της υποχρέωσης του εργοδότη να
καταγγείλει εγγράφως την εργασιακή σχέση του εργαζοµένου οδηγεί σε απώλεια του
δικαιώµατος του δεύτερου να λάβει επιδότηση τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕ∆.
∆ιερευνώντας ατοµική περίπτωση, ο Συνήγορος απευθύνθηκε στον ΟΑΕ∆
επισηµαίνοντας ότι ο ασφαλισµένος δεν πρέπει να αποστερηθεί την απολύτως
απαραίτητη για την αξιοπρεπή διαβίωση του ιδίου και της οικογένειάς του παροχή.
Πρότεινε την επιδότηση του ανέργου µε το σκεπτικό ότι η ακυρότητα της
καταγγελίας είναι υπέρ του εργαζοµένου και δεν µπορεί να επηρεάζει την παροχή του
επιδόµατος ανεργίας όταν δεν αµφισβητείται η πραγµατική κατάσταση ανεργίας. Το
∆Σ του ΟΑΕ∆ χορήγησε αναδροµικά την παροχή στον δικαιούχο.
Ενίσχυση Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών
Με αφορµή τη διερεύνηση ατοµικών αναφορών, ο Συνήγορος τόνισε ότι η ένταξη σε
προγράµµατα ενίσχυσης Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕ∆ πρέπει
να διευκολύνεται και να ενθαρρύνεται, καθώς µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας και στη σταδιακή κινητοποίηση της οικονοµίας. Σε
συγκεκριµένη περίπτωση, ατοµική επιχείρηση που είχε ενταχθεί σε πρόγραµµα
ενίσχυσης ΝΕΕ, µετέβαλε τη νοµική της µορφή σε οµόρρυθµη εταιρεία πριν την
πάροδο της ετήσιας προθεσµίας που έχει υποχρέωση να συνεχίσει τη λειτουργία της,
διατηρώντας όµως το ίδιο αντικείµενο, προσωπικό και έδρα. Ο ΟΑΕ∆ ζήτησε την
επιστροφή της επιχορήγησης από τη δικαιούχο. Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι η
επιστροφή της επιχορήγησης αποτελεί βαρύτατη κύρωση που δεν συνάδει µε µια
απλή τυπική διαφοροποίηση στη διαδικασία, τη στιγµή, µάλιστα, που παραγνωρίζεται
η νοµική και λειτουργική συγγένεια της ΟΕ προς την ατοµική επιχείρηση.
Υπαγωγή στην ασφάλιση του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων
Ο Συνήγορος δέχθηκε αναφορές ασφαλισµένων µε αντικείµενο τον αποχαρακτηρισµό
από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ενσήµων τους για το διάστηµα απασχόλησής τους στην
Olympic Catering ως βαρέων. Συνεπεία αυτού, οι ασφαλισµένες δεν µπορούσαν να
θεµελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού
Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων (ΚΒΑΕ). Οι ενδιαφερόµενες υπέβαλαν
ένσταση αµφισβητώντας την υπαγωγή τους στις εν λόγω διατάξεις ως ευνοϊκότερες,
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εφόσον ήδη είχαν καταβάλει τις αυξηµένες εισφορές του ΚΒΑΕ και τα ένσηµά τους
είχαν καταγραφεί ως βαρέα. Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι το ΙΚΑ υπήγαγε αυθαίρετα
τις ενδιαφερόµενες στις φερόµενες ως ευνοϊκότερες διατάξεις, αφαιρώντας τους το
νόµιµο δικαίωµα επιλογής των ευνοϊκότερων γι’ αυτές διατάξεων και χωρίς να
εξετάσει ενδελεχώς τα πραγµατικά δεδοµένα της συγκεκριµένης περίπτωσης. Η
αρµόδια Τοπική ∆ιοικητική Επιτροπή αποδέχθηκε την πρόταση του Συνηγόρου και
την υπαγωγή των αναφεροµένων στις διατάξεις του ΚΒΑΕ για συνταξιοδότηση.
Καθυστερήσεις στην έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων
Επιδείνωση διαπίστωσε ο Συνήγορος στο φαινόµενο των καθυστερήσεων κατά τη
διαδικασία έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων από τις υπηρεσίες των οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης, που συνοδεύεται από αύξηση του αριθµού των εκκρεµών
αιτήσεων. Ενδεικτικά, το χρονικό διάστηµα που απαιτείται πλέον για την καταβολή
συντάξεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
προσεγγίζει, και σε ορισµένες περιπτώσεις ξεπερνά το έτος. Το ίδιο φαινόµενο
εντοπίζεται και στους οργανισµούς που χορηγούν εφάπαξ βοηθήµατα. Μάλιστα, στις
περιπτώσεις σύνταξης σύµφωνα µε τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, οι
σχετικές αποφάσεις εκδίδονται συχνά µετά την παρέλευση χρονικού διαστήµατος που
ξεπερνά τα δύο έτη. Ο Συνήγορος υπέβαλε συγκεκριµένες προτάσεις προς την
κατεύθυνση αντιµετώπισης του φαινοµένων των υπέρµετρων καθυστερήσεων στην
έκδοση αποφάσεων συνταξιοδότησης. Ως λύση στη συσσώρευση αιτήσεων
συνταξιοδότησης στο ΓΛΚ, πρότεινε να χορηγείται στον υπάλληλο που αποχωρεί
χρηµατικό ποσό, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται σε ποσοστό επί των
µελλοντικών συντάξιµων αποδοχών του έως 6 µηνών και εν συνεχεία θα
συµψηφίζεται µε το ποσό της σύνταξης που θα του απονεµηθεί. Το Υπουργείο
Οικονοµικών ενηµέρωσε τον Συνήγορο ότι το ανωτέρω θέµα έχει ενταχθεί στον
προγραµµατισµό του, η δε υλοποίησή του αναµένεται εντός του 2013.
Άρνηση των δικηγορικών συλλόγων να απογράψουν τους υπαλλήλους τους
Υπάλληλος δικηγορικού συλλόγου ζήτησε την παρέµβαση του Συνηγόρου διότι δεν
µπορούσε να συνταξιοδοτηθεί λόγω άρνησης του συλλόγου να την απογράψει στο
Μητρώο Ανθρωπίνου ∆υναµικού του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µε επίκληση του
σωµατειακού χαρακτήρα των δικηγορικών συλλόγων. Ακολουθώντας σχετική
εισήγηση του Συνηγόρου, το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης αφενός
απέγραψε την υπάλληλο ώστε να καταστεί δυνατή η προώθηση της διαδικασίας
συνταξιοδότησής της, αφετέρου υπέβαλε ερώτηµα στο ΝΣΚ το οποίο γνωµοδότησε
ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι υποχρεούνται να απογράφουν τους υπαλλήλους τους.
2. Ανάπτυξη, επιχειρηµατικότητα και περιβάλλον
Η ένταση µεταξύ των επιταγών της οικονοµικής ανάπτυξης αφενός και της
προστασίας του περιβάλλοντος αφετέρου δεν είναι νέα. Το περιβάλλον, ως αγαθό
κοινό σε όλους αλλά και στις επόµενες γενιές, συνεπάγεται ένα χρέος εγρήγορσης εκ
µέρους τόσο του κράτους όσο και των ιδιωτών, ώστε η οικονοµική ανάπτυξη να µην
καταλήξει σε απειλή για την ίδια την ύπαρξη της ανθρωπότητας. Με δεδοµένο
ωστόσο ότι συχνά οι φορείς επιχειρηµατικών συµφερόντων είτε παραβλέπουν τη
σηµασία της διατήρησης των περιβαλλοντικών αγαθών είτε προτάσσουν πάση θυσία
τη συρρίκνωση του κόστους τους, ο Συνήγορος οδηγείται να ενεργεί ακόµη και
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προληπτικά, διαµεσολαβώντας µε κάθε πρόσφορο τρόπο για την οµαλή συνύπαρξη
περιβάλλοντος και επιχειρηµατικής δράσης.
Ευθύνη επιχειρήσεων και αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζηµίας
Πέραν της υποχρέωσης του κράτους να προστατεύει το περιβάλλον, και οι ίδιες οι
επιχειρήσεις οφείλουν να αναπτύξουν ένα σύνολο δράσεων για την αντιµετώπιση
περιβαλλοντικών ζητηµάτων. Ιδιαίτερα οι φορείς εκµετάλλευσης που ασκούν
επικίνδυνες δραστηριότητες, είναι απολύτως υπεύθυνοι για περιβαλλοντική ζηµία
χωρίς να απαιτείται υπαιτιότητα. Την εφαρµογή της νέας σχετικής νοµοθεσίας
επιδίωξε ο Συνήγορος σε σηµαντικό αριθµό περιπτώσεων από τις οποίες προέκυπτε
ρύπανση του περιβάλλοντος, υποβάθµιση της αισθητικής του τοπίου, µόλυνση των
υπόγειων και επιφανειακών υδροφορέων και παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων
βιοµηχανικών µονάδων. Έτσι, σε περίπτωση ανεξέλεγκτης απόθεσης καυστικών
αποβλήτων στα Καµίνια του Πειραιά, ο Συνήγορος συνέβαλε ώστε να εγκριθούν
πιστώσεις συνολικού ύψους 450.000 ευρώ και να καταστεί δυνατή η αποµάκρυνση
των αποβλήτων. Σε περίπτωση εγκαταλελειµµένου εργοστασίου παραγωγής
προϊόντων αµιάντου στον πρώην ∆ήµο Ρίου, η οικεία αποκεντρωµένη διοίκηση,
προκειµένου να αποφύγει τυχόν αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία, αντί της
δηµιουργίας χώρου υγειονοµικής ταφής εντός του οικοπέδου προτίµησε τη µεταφορά
των αποβλήτων στο εξωτερικό, το υψηλό κόστος της οποίας αρνείται µέχρι στιγµής
να καταβάλει η ιδιοκτήτρια τράπεζα, οπότε η αποκατάσταση εκκρεµεί.
Σε περίπτωση διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων στη Ριτσώνα Ευβοίας, όπου οι
χηµικές αναλύσεις σε δείγµατα νερού απέδειξαν υψηλές συγκεντρώσεις ολικού και
εξασθενούς χρωµίου καθώς και ψευδαργύρου, µε παρέµβαση του Συνηγόρου
εγκρίθηκε πίστωση για εργασίες εξυγίανσης - αποκατάστασης. Τέλος, στη γνωστή
περίπτωση του Ασωπού, ο Συνήγορος έκρινε αναγκαία τη σταδιακή απορρύπανση
των επιφανειακών υδάτων και του εδάφους και την αποκατάσταση του πυθµένα του
ποταµού, ενώ συνέβαλε στην επιτάχυνση του «Ολοκληρωµένου Προγράµµατος
∆ιαχείρισης της Περιβαλλοντικής Κρίσης» διευκολύνοντας τη συνεργασία και την
ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων.
Επιπτώσεις της ανάπτυξης στο πολιτιστικό τοπίο
Η ανάδειξη των πολιτιστικών µνηµείων µε παράλληλο σεβασµό στη φύση και στις
αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης απαιτεί την ανάληψη κοινής προσπάθειας από τους
συναρµόδιους φορείς. ∆ιερευνώντας αναφορά για ελλιπή καθαριότητα και προστασία
του αρχαιολογικού άλσους Ακαδηµίας Πλάτωνος, καθώς και για τις επιπτώσεις στις
αρχαιότητες από τη λειτουργία παρακείµενων καταστηµάτων, ο Συνήγορος πρότεινε
συγκεκριµένα µέτρα και οι υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν σε σηµαντικό βαθµό: το
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο ενέκρινε την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου,
ξεκίνησαν εργασίες ταξινόµησης του αποθηκευµένου αρχαιολογικού υλικού,
κατασκευάστηκε νέα µόνιµη περίφραξη και καθιερώθηκαν τόσο η διενέργεια
τακτικών αστυνοµικών ελέγχων όσο και ο καθηµερινός καθαρισµός από µόνιµο
συνεργείο, ενώ έπαυσε η λειτουργία των καταστηµάτων.
Οµοίως σε περίπτωση λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην
παλαιά πόλη της Κω, σε οικοδοµικά τετράγωνα που γειτνιάζουν µε τον αρχαιολογικό
χώρο, ο Συνήγορος ζήτησε την επανεξέταση των αδειών, και τη συνεργασία των
εµπλεκόµενων φορέων για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου. Το Κεντρικό
Αρχαιολογικό Συµβούλιο έλαβε σειρά µέτρων για την προστασία της περιοχής, ενώ
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οι οικείες Εφορείες Αρχαιοτήτων έλεγξαν τη νοµιµότητα των αδειών. Αντίθετα, ο
∆ήµος Κω αρνήθηκε τόσο να προβεί σε επανεξέταση των αδειών, όσο και να
συνεργασθεί στην ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου.
Καθορισµός χρήσεων γης και επενδύσεις
Το ζήτηµα των χρήσεων γης αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για την
προστασία του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η αποτροπή ανέγερσης πέντε κτιρίων
αναψυχής σε δασική έκταση ιδιαίτερου φυσικού κάλλους εντός του Εθνικού Πάρκου
Χελµού - Βουραϊκού. Η έκταση στην οποία επρόκειτο να ανεγερθούν τα κτίρια
εντάσσεται σε ζώνη ειδικής προστασίας του δικτύου Natura 2000 όπου δεν
επιτρέπεται η συγκεκριµένη χρήση, καθώς πρόκειται για δασική έκταση. Με
παρέµβαση του Συνηγόρου ανακλήθηκαν οι σχετικές άδειες οικοδόµησης και
εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων και κινήθηκε από τις αρµόδιες υπηρεσίες η
διαδικασία για την αποκατάσταση του χώρου.
Επιχειρηµατική δραστηριότητα και ποιότητα ζωής σε οικιστικές περιοχές
Η συνύπαρξη οικονοµικών δραστηριοτήτων και κατοικιών σε οικιστικές περιοχές
οδηγεί συχνά σε υπέρµετρη ανάπτυξη της οικονοµικής δραστηριότητας σε βάρος της
ποιότητας ζωής. Τέτοια περίπτωση ανέκυψε στην Ακτή ∆ηλαβέρη του Πειραιά, όπου
οι κάτοικοι διαµαρτύρονταν για σοβαρή ηχορύπανση και κατάληψη κοινόχρηστων
χώρων σε περιοχή χαρακτηρισµένη ως παραδοσιακός οικισµός µε ειδικούς όρους και
περιορισµούς δόµησης. Ο Συνήγορος ζήτησε την προώθηση διατάγµατος για τον
καθορισµό των χρήσεων γης, όµως ο ∆ήµος Πειραιά προτίµησε την απλή µετατόπιση
της εγκεκριµένης οικοδοµικής γραµµής σε συγκεκριµένο οικοδοµικό τετράγωνο, µε
ταυτόχρονη απόδοση του ισοζυγίου του κοινόχρηστου χώρου προκειµένου να
θεραπευτεί η παράνοµη επέκταση των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος σε
βάρος των κοινόχρηστων χώρων. Χαρακτηριστική επίσης είναι και η πρόκληση
ηχορύπανσης από σειρά καταστηµάτων στην Πλατεία ∆ικαστηρίων της Καρδίτσας:
παρά τις έγκαιρες συστάσεις του Συνηγόρου να µη δοθούν άδειες παράτασης
ωραρίου µουσικής, ο ∆ήµος Καρδίτσας προέβη τελικά στην έκδοση τέτοιων αδειών.
3. Αµοιβαίες υποχρεώσεις κράτους - πολιτών
Το ζήτηµα των αµοιβαίων υποχρεώσεων κράτους - πολιτών έχει προσλάβει
εξαιρετικές διαστάσεις κατά την τρέχουσα κρίσιµη περίοδο. Η δυσκολία και των δύο
πλευρών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους φαίνεται, καταρχήν, συµµετρική.
Ωστόσο το κράτος διαθέτει σειρά προνοµίων, νόµιµων ή και απλώς πραγµατικών,
δύναται να αιφνιδιάζει µεταβάλλοντας τους όρους και το πλαίσιο στο οποίο οι
πολίτες καλούνται να ασκήσουν δικαιώµατα ή να εκπληρώσουν υποχρεώσεις. Οι
συχνές νοµοθετικές αλλαγές και η πληθώρα εγκυκλίων δηµιουργούν ένα ρευστό
περιβάλλον για τους πολίτες, οι οποίοι καλούνται να συµµορφωθούν ενώ ταυτόχρονα
το κράτος δεν εµφανίζεται συνεπές στην εκπλήρωση των δικών του υποχρεώσεων.
Φορολογία: δυνατότητα αµφισβήτησης τεκµηρίων διαβίωσης
Στον Συνήγορο τέθηκε η παράλειψη ενηµέρωσης του κοινού για την προβλεπόµενη
στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος δυνατότητα αµφισβήτησης των τεκµηρίων
διαβίωσης. Ο Συνήγορος διαπίστωσε έλλειµµα πληροφόρησης τόσο σε επίπεδο
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περιφερειακών υπηρεσιών όσο και εκ µέρους της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων, καθώς και άρνηση ή ανεπαρκή καθοδήγηση από
πλευράς των αρµόδιων υπαλλήλων. Τόνισε ότι τα τεκµήρια είναι συνταγµατικώς
ανεκτά µόνον εφόσον είναι µαχητά, δηλαδή υπό την προϋπόθεση ότι µπορούν να
αµφισβητηθούν εκ µέρους των πολιτών στους οποίους επιβάλλονται. Το Υπουργείο
Οικονοµικών υιοθέτησε τις προτάσεις του Συνηγόρου και εξέδωσε εγκύκλιο µε την
οποία υπενθυµίζεται στις ∆ΟΥ η διαδικασία ανταπόδειξης και ανατροπής των
τεκµηρίων που έχει ήδη προβλεφθεί από τη νοµοθεσία, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα
και την ευχέρεια στους πολίτες να αµφισβητούν τα τεκµήρια αυτά.
Εισπρακτικές πρακτικές: τέλη, πρόστιµα και εισφορές
Η δυνατότητα και η υποχρέωση του κράτους να διαπιστώνει και να επιβάλλει την
καταβολή προστίµων, τελών και εισφορών είναι όχι µόνον εύλογη αλλά και
αυτονόητη, ιδίως ενόψει της κατάστασης στην οποία έχει περιαγάγει την οικονοµία
της χώρας η ενδηµούσα εισφοροδιαφυγή. Συζητήσιµες ωστόσο από την άποψη της
αναλογικότητας, αλλά και της εξυπηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος είναι πολλές
φορές οι µέθοδοι µε τις οποίες η διοίκηση προσδιορίζει τις οφειλές, εντοπίζει τους
υπόχρεους και απαιτεί την καταβολή. Σε περιπτώσεις όπως η λεγόµενη τακτοποίηση
αυθαιρέτων, οι επίµαχες µέθοδοι συνιστούν αλλοίωση του σκοπού του προστίµου και
µεταλλάσσουν ένα περιβαλλοντικό µέτρο σε αµιγώς εισπρακτικό. Στις αιφνίδιες
αυξήσεις τελών ή προστίµων, οι µέθοδοι αυτές ανατρέπουν κάθε έννοια
προστατευόµενης εµπιστοσύνης. Στις διαδικασίες είσπραξης παραβλέπεται κάθε
παράµετρος χρηστής διοίκησης. Ο σχετικός κατάλογος δεν έχει τέλος, καθώς
εκτείνεται σε ολόκληρο το φάσµα της διοικητικής δράσης.
Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτηµένων ∆οµηµένων Επιφανειών
Με παρέµβασή του προς τον Υπουργό Οικονοµικών, ο Συνήγορος εξέθεσε σειρά
προβληµάτων ως προς την επιβολή και τη διαδικασία είσπραξης του ΕΕΤΗ∆Ε, όπως,
µεταξύ άλλων, σφάλµατα υπολογισµού, καθυστέρηση διεκπεραίωσης αιτήσεων ιδίως
σε περιπτώσεις µείωσης ή απαλλαγής λόγω οικονοµικής αδυναµίας, επιβολή τέλους
σε µη δοµηµένες επιφάνειες, διακοπή ηλεκτροδότησης σε άτοµα που υποστηρίζονται
µηχανικά. Ο Συνήγορος δεν παραγνωρίζει τους έκτακτους δηµοσιονοµικούς λόγους
που οδήγησαν στην επιβολή του ΕΕΤΗ∆Ε, πλην όµως είχε εγκαίρως επισηµάνει ότι η
προβλεπόµενη διαδικασία για τον υπολογισµό και την είσπραξη του τέλους θα
επέφερε ιδιαίτερες δυσλειτουργίες. Πρέπει να επανεξεταστεί ο τρόπος υπολογισµού
και είσπραξης, ώστε να απεξαρτηθεί από την ηλεκτροδότηση των ακινήτων και να
υπολογιστεί στη βάση υπολογισµού του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων, η οποία έχει
δηµιουργηθεί ειδικά για την είσπραξη φόρων.
Ανταποδοτικά δηµοτικά τέλη
Ο ∆ήµος Λαυρεωτικής επέβαλε ειδικό τέλος αποκοµιδής κλαδεµάτων και πάσης
φύσεως ογκωδών αντικειµένων, χωρίς καµία αιτιολογία, επίκληση νοµοθεσίας ή
σχέση αναλογίας µεταξύ ανταποδοτικού τέλους και δαπάνης που απαιτείται για την
παροχή της υπηρεσίας. Με παρέµβαση του Συνηγόρου, η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Αττικής συνέστησε να επανεξεταστούν οι σχετικές αποφάσεις µε κριτήριο την αρχή
της ανταποδοτικότητας και τη διασφάλιση δίκαιης και αντικειµενικής επιβάρυνσης, ο
δε δήµος αποφάσισε να παρέχει εφεξής αδαπάνως τη συγκεκριµένη υπηρεσία.
Οφειλές σε ασφαλιστικά ταµεία
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Προβλήµατα δηµιουργεί η πρακτική της αναβολής των ασφαλιστικών ελέγχων
εργοδοτών για µεγάλο χρονικό διάστηµα, που αγγίζει την εκπνοή της νόµιµης
δεκαετίας, µε αποτέλεσµα να καλούνται οι πολίτες να καταβάλουν εισφορές,
πρόστιµα και προσαυξήσεις πολλών ετών, τα οποία δεν θα όφειλαν εάν είχαν
ενηµερωθεί και ειδοποιηθεί εγκαίρως. Αν και το ΙΚΑ επικαλείται φόρτο των
αρµόδιων κλιµακίων του, στην παρέµβαση του Συνηγόρου ανταποκρίθηκε η Γενική
Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και παρέπεµψε στον νόµο 4075/2012, ο οποίος
προβλέπει τη διενέργεια µηχανογραφικού ελέγχου σύγκρισης δηλωθεισών και
καταβληθεισών εισφορών εντός του εποµένου µήνα υποβολής των αναλυτικών
περιοδικών δηλώσεων για κάθε προηγούµενη µισθολογική περίοδο, οπότε ο έλεγχος
ολοκληρώνεται εντός του µεθεποµένου µήνα µετά από εκείνον της απασχόλησης. Με
τον τρόπο αυτό αναµένεται να αποφευχθεί εφεξής η καθυστέρηση καταλογισµού.
Τροφεία παιδικών σταθµών
Η µείωση των πόρων των ΟΤΑ, αλλά και η οικονοµική αποδυνάµωση της
οικογένειας λόγω της γενικότερης κρίσης επέφεραν πολύπλευρες αρνητικές
επιπτώσεις στο πεδίο της φιλοξενίας παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθµούς. Σε
περίπτωση αιφνίδιας αύξησης των τροφείων από τον ∆ήµο Χαϊδαρίου, ο Συνήγορος
υπενθύµισε την ισχύουσα νοµοθεσία, που προβλέπει το ύψος των τροφείων της
επόµενης χρονιάς να γνωστοποιείται κατά τον χρόνο έναρξης των εγγραφών. Ο δήµος
όχι µόνο δεν ανταποκρίθηκε, αλλά προχώρησε σε βεβαίωση οφειλών προς τους
γονείς που δεν κατέβαλαν το ποσό της αύξησης. Τελικά, µε παρέµβαση του
Συνηγόρου, η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής αποφάνθηκε ότι δεν υφίσταται
απαιτητό χρέος ως προς το ποσό της αύξησης. Το ύψος των τροφείων απασχόλησε
τον Συνήγορο εκ νέου µέσω αναφορών που έλαβε σχετικά µε την υλοποίηση του
προγράµµατος ΕΣΠΑ, µε την έναρξη της περιόδου φιλοξενίας 2012-2013. Ο
Συνήγορος διαπίστωσε ότι, σε συνέχεια µείωσης της αποζηµίωσης που προβλεπόταν
για τους σταθµούς από το πρόγραµµα, ορισµένοι ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί είχαν
αυξήσει δυσανάλογα το ποσοστό συµµετοχής που απαιτούσαν από τους γονείς. Με
αφορµή τη διαπίστωση αυτή, διατυπώθηκε προς το αρµόδιο υπουργείο σειρά
προτάσεων µε στόχο το πρόγραµµα να υλοποιηθεί µε τρόπο που να ανταποκρίνεται
ουσιαστικά στις ανάγκες των επωφελούµενων οικογενειών.
Μεταφορά µαθητών
Η µεταφορά των µαθητών από και προς τις σχολικές µονάδες στις οποίες φοιτούν
χρήζει µεταρρυθµίσεων ως προς τη διασφάλιση ενός ελάχιστου ποιοτικού επιπέδου
στην παροχή της σχετικής υπηρεσίας, που συχνά δεν πληροί τις απαραίτητες
προδιαγραφές. Πέραν των οικονοµικών ζητηµάτων, τα προβλήµατα που διαπίστωσε
ο Συνήγορος αφορούσαν κυρίως έλλειψη συνοδών στα λεωφορεία, µη χρήση ζωνών
ασφαλείας, κακή εκτέλεση δροµολογίων, περιπτώσεις ανάρµοστης συµπεριφοράς
οδηγών και προβλήµατα στη µεταφορά µαθητών µε αναπηρίες. Επί πλέον, κατά την
έναρξη της σχολικής χρονιάς 2012-2013 πολλά σχολεία της, ιδίως τα διατοπικά
(σχολεία για παιδιά µε αναπηρίες, µουσικά και καλλιτεχνικά) βρέθηκαν χωρίς
λεωφορεία λόγω διακοπής της παροχής της υπηρεσίας από τους ιδιοκτήτες, καθώς
δεν τους είχαν καταβληθεί οφειλόµενα από προηγούµενα έτη. Ο Συνήγορος έθεσε εκ
νέου το ζήτηµα, τονίζοντας την αναγκαιότητα άµεσης διευθέτησής του προς
εξοµάλυνση της κατάστασης για όλους τους µαθητές που δικαιούνται µεταφοράς. Με
τον νόµο 4089/2012 ρυθµίστηκαν θέµατα οικονοµικής αποζηµίωσης των µεταφορέων
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και προβλέφθηκε η ανάληψη της σχετικής αρµοδιότητας από τις περιφέρειες. Η
κατάσταση αποκαταστάθηκε σταδιακά σε αρκετά σχολεία, αλλά αποµένει η
διασφάλιση πλήρους εφαρµογής της νοµοθεσίας για την ασφαλή µεταφορά.
Παρακράτηση δόσεων δανείου από σύνταξη χηρείας
Ο Συνήγορος διερεύνησε αναφορές, από τις οποίες αναδείχθηκε η συχνά
αναιτιολόγητη και ανεπιεικής αντιµετώπιση δανειοληπτών εκ µέρους φορέων του
δηµοσίου τοµέα που χορηγούν δάνεια. Ειδική περίπτωση, η παρακράτηση δόσεων
αποπληρωµής δανείου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µετά τον θάνατο
του αντισυµβαλλόµενου - δανειολήπτη, από σύνταξη χηρείας που λαµβάνει ο
επιβιώσας σύζυγος, ανεξάρτητα αν ο ίδιος ήταν επίσης δανειολήπτης ή όχι. Ο
Συνήγορος συνέστησε την κατάργηση της διάταξης διότι επεκτείνει καταχρηστικά τις
υποχρεώσεις που πηγάζουν από σύµβαση εκτός της συµβατικής σχέσης. Έρχεται δε
σε αντίθεση µε τη φύση της σύνταξης χηρείας, η οποία αποδίδεται «εξ ιδίου
δικαιώµατος» δηµοσίου δικαίου του συνταξιούχου και δεν κληρονοµείται ώστε να
βαρύνεται µε χρέη του κληρονοµούµενου.
4. Κοινωνική αλληλεγγύη
Η επικαιρότητα των πεδίων κοινωνικής αλληλεγγύης στις παρούσες συνθήκες είναι
αυταπόδεικτη. Ενώ αυξάνονται ραγδαία οι δικαιούχοι προνοιακών παροχών ή όσοι
επιλέγουν δηµόσιες υπηρεσίες υγείας αντί ιδιωτικών, ταυτόχρονα συρρικνώνονται οι
ταµειακές δυνατότητες του κράτους, µε αποτέλεσµα να υποχωρούν ακόµη και
παροχές ή υπηρεσίες που θεωρούνταν δεδοµένες. Στις συνθήκες αυτές ο Συνήγορος
καλείται να βρει την κατάλληλη ισορροπία ανάµεσα στην υποχρέωση υπόµνησης
προς τη διοίκηση των νοµοθετηµένων υποχρεώσεών της και στον στοιχειώδη
πραγµατισµό ο οποίος επιβάλλει τη δηµιουργική αναζήτηση τόσο µιας νέας
ιεράρχησης των προτεραιοτήτων όσο και πιθανών εναλλακτικών λύσεων.
Μεταβολή στον τρόπο κάλυψης της µαιευτικής δαπάνης
∆ύο µήνες µετά τον ορισµό των νέων Κλειστών Ενοποιηµένων Νοσηλίων για τα
νοσοκοµεία του ΕΣΥ, τροποποιήθηκε η διαδικασία κάλυψης της µαιευτικής
περίθαλψης και ορίστηκε ότι για τοκετό φυσιολογικό ή µε καισαρική τοµή σε
δηµόσιο νοσοκοµείο δεν θα χορηγείται πλέον από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς
το βοήθηµα τοκετού, αλλά αντ’ αυτού θα καταβάλλεται απευθείας από τα
ασφαλιστικά ταµεία στα νοσοκοµεία η δαπάνη για τη µαιευτική περίθαλψη. Ο
Συνήγορος διαπίστωσε δυσλειτουργίες στην κάλυψη της µαιευτικής δαπάνης και
σύγχυση αρµοδιοτήτων µεταξύ ασφαλιστικών ταµείων και νοσοκοµείων, που έχουν
ως αιτία είτε οργανωτικές πληµµέλειες είτε καθυστερηµένη ενηµέρωση.
∆ηµόσια νοσοκοµεία ζήτησαν από ασφαλισµένες να καταβάλουν χρηµατικό ποσό
προκειµένου να παραλάβουν εξιτήριο µετά τον τοκετό, ενώ κανονικά η µαιευτική
περίθαλψη καλύπτεται πλήρως από τα ασφαλιστικά τους ταµεία: µε παρέµβαση του
Συνηγόρου τα νοσοκοµεία προσφέρθηκαν να επιστρέψουν τα ποσά. Σε άλλες
περιπτώσεις, ασφαλισµένες που είχαν λάβει βοήθηµα επιβαρύνθηκαν µε τη διαφορά
της δαπάνης για τον τοκετό: µε παρέµβαση του Συνηγόρου τα νοσοκοµεία
επέστρεψαν στις ασφαλισµένες τα αχρεωστήτως εισπραχθέντα, ενώ αντίστοιχα οι
ίδιες επέστρεψαν το βοήθηµα και έτσι ενεργοποιήθηκε η κάλυψη από τους
ασφαλιστικούς φορείς. Σε περιπτώσεις ασφαλισµένων που είχαν καταβάλει στο
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νοσοκοµείο τη δαπάνη µαιευτικής περίθαλψης ενώ το αίτηµα για βοήθηµα είχε
απορριφθεί µε επίκληση της νοµοθετικής µεταβολής, ο Συνήγορος παρενέβη µε
αποτέλεσµα να καταβληθούν όσα βοηθήµατα ζητήθηκαν πριν από το τέλος του 2011
εφόσον οι ασφαλισµένοι είχαν επιβαρυνθεί µε τη δαπάνη µαιευτικής περίθαλψης.
Κατάλογος Σπάνιων Παθήσεων
Γονείς παιδιού µε σπάνια σοβαρή πάθηση (σύνδροµο Okamoto) ζήτησαν να
συµπεριληφθεί η νόσος στον Κατάλογο Σπάνιων Παθήσεων και να µπορέσει το παιδί
τους να λάβει την αναγκαία ιατροφαρµακευτική και ασφαλιστική κάλυψη. Ο
Συνήγορος υποστήριξε ότι η διαγνωσµένη πάθηση του ανηλίκου πρέπει να τύχει
άµεσης αξιολόγησης και ένταξης λόγω των πολύπλευρων σοβαρότατων αναγκών σε
παροχές υγείας και θεραπείες που απορρέουν από αυτήν και µε δεδοµένη την
αδυναµία των γονέων να καλύπτουν πλέον τις εν λόγω ανάγκες. Σε συνέχεια της
παρέµβασης γνωµοδότησε θετικά η Συντονιστική Επιτροπή για τις Σπάνιες Παθήσεις
του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας, γεγονός που καθιστά εφικτή την έγκριση της
ασφαλιστικής και ιατροφαρµακευτικής κάλυψης από τον ΕΟΠΥΥ.
∆υσλειτουργίες στην πιστοποίηση αναπηρίας
Κατά το έτος 2012 οι δυσλειτουργίες στην πιστοποίηση της αναπηρίας αναδείχθηκαν
σε ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα που απασχόλησαν τον Συνήγορο στο πεδίο
της υγείας. Το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ξεκίνησε τη λειτουργία του
τον Σεπτέµβριο του 2011 µε αρµοδιότητα την ενιαία κρίση της αναπηρίας για όλους
τους πολίτες και για το σύνολο των παροχών που συνδέονται µε αυτή. Στόχος του
νοµοθέτη ήταν να πιστοποιείται η αναπηρία µε µεγαλύτερες εγγυήσεις
αντικειµενικότητας και επιστηµονικής τεκµηρίωσης, οι δε γνωµατεύσεις που θα
εκδίδουν οι υγειονοµικές επιτροπές να καλύπτουν τους δικαιούχους για κάθε παροχή
ώστε να µη χρειάζεται ξεχωριστή εξέταση. Ενώ δεν µπορεί να αµφισβητηθεί η
ορθότητα της προσέγγισης αυτής, στην πράξη από πολύ νωρίς παρουσιάστηκαν
σοβαρές αδυναµίες στη λειτουργία του ΚΕΠΑ. Ο χρόνος αναµονής για εξέταση από
τις υγειονοµικές επιτροπές αυξήθηκε σηµαντικά και συχνά υπερβαίνει τους 6 µήνες,
µε ενδεχόµενο αποτέλεσµα τη στέρηση προνοιακού επιδόµατος, αναπηρικής
σύνταξης και βιβλιαρίου υγείας για αντίστοιχο διάστηµα. Επιπλέον καταγράφονται
ως αδυναµίες: η υποχρέωση των πολιτών να υποβάλλονται σε νέες ιατρικές
εξετάσεις, που συνεπάγονται πρόσθετο κόστος για τους ίδιους και τα ασφαλιστικά
ταµεία, η έκδοση γνωµατεύσεων µε ελλιπή αιτιολογία και µε περιορισµένο χρόνο
ισχύος, η µη συνεκτίµηση άλλων παραγόντων που επηρεάζουν τη βιοποριστική
ικανότητα, όπως η ηλικία και το σύνηθες επάγγελµα του ενδιαφερόµενου, η έλλειψη
ενηµέρωσης και συντονισµού των συναρµόδιων υπηρεσιών, η επιβάρυνση µε το
κόστος εξέτασης για πολλές κατηγορίες πολιτών.
Στο πλαίσιο εξέτασης ατοµικών αναφορών, ο Συνήγορος έχει θέσει υπόψη του ΙΚΑ
πολλά από τα επιµέρους ζητήµατα, επιδιώκοντας την κατά το δυνατόν αµεσότερη
αντιµετώπισή τους. Ωστόσο έγινε από νωρίς αντιληπτό ότι η αντιµετώπιση
µεµονωµένων προβληµάτων προσκρούει στον εν πολλοίς δοµικό χαρακτήρα των
αδυναµιών του νέου συστήµατος πιστοποίησης, καθώς απαιτούνται ευρύτερες
παρεµβάσεις σε οργανωτικό και κανονιστικό επίπεδο. Ανταποκρινόµενος στην
ανάγκη αυτή, ο Συνήγορος τον Ιούλιο 2012 απευθύνθηκε στη διοίκηση του ΙΚΑ
προβαίνοντας σε συνολική καταγραφή των αδυναµιών και των αιτίων τους, καθώς
και σε διατύπωση προτάσεων.
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Πρόσβαση υποψηφίων ειδικών κατηγοριών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
Το 2012 ρυθµίστηκε µεγάλος αριθµός ζητηµάτων που είχαν ανακύψει κατά το
προηγούµενο σχολικό έτος σχετικά µε την πρόσβαση των ειδικών κατηγοριών
υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας
αποδέχθηκε την υπόδειξη του Συνηγόρου να εφαρµοστούν οι νέες ευεργετικές
διατάξεις και σε υποψηφίους που είχαν αποκλειστεί λόγω των αυστηρών
περιορισµών που έθετε ο νόµος 3966/2011, όπως στην περίπτωση δίδυµων αδελφών
που δεν µπορούσαν να υπαχθούν στην ειδική κατηγορία υποψηφίων µε αδελφό ή
αδελφή που φοιτά ήδη στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ιδιαίτερη εµπλοκή
παρουσιάστηκε στην περίπτωση υποψηφίων που έχουν γονείς µε αναπηρία, εξαιτίας
της υπέρµετρης καθυστέρησης των υγειονοµικών επιτροπών. Ο Συνήγορος ζήτησε να
δοθεί παράταση στην προθεσµία για την προσκόµιση των πιστοποιητικών αναπηρίας
και να εκδοθούν αυτά κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. Έτσι οι συγκεκριµένοι
υποψήφιοι µπόρεσαν τελικά να επωφεληθούν από τις ευεργετικές διατάξεις.
Οργάνωση και λειτουργία του θεσµού της αναδοχής ανηλίκων
Ο Συνήγορος επισήµανε την ανάγκη να ληφθούν µέτρα εκ µέρους της πολιτείας στην
κατεύθυνση της διεύρυνσης και ενίσχυσης του θεσµού της αναδοχής ανηλίκων.
Μεταξύ άλλων υπογράµµισε ότι απουσιάζει ένα επαρκές θεσµικό πλαίσιο για την
άµεση τοποθέτηση σε ανάδοχες οικογένειες παιδιών που αποµακρύνονται από τις
φυσικές τους οικογένειες µε εισαγγελική εντολή, καθώς και εν γένει για την
υλοποίηση του θεσµού από τις κατά τόπους κοινωνικές υπηρεσίες χωρίς χρονοβόρες
διαδικασίες και χωρίς προηγούµενη εισαγωγή των ενδιαφερόµενων παιδιών σε
ιδρύµατα παιδικής προστασίας. ∆εν υπάρχει µέριµνα για την αποκατάσταση µέσω
αναδοχής ή υιοθεσίας της µεγάλης πλειονότητας των παιδιών που διαβιούν σε
ιδρύµατα, µε αποτέλεσµα να παραµένουν εκεί για µακρό χρονικό διάστηµα. Επίσης
δεν υφίστανται εθνικές προδιαγραφές και πρωτόκολλα διαδικασιών όσον αφορά την
επιλογή, εκπαίδευση, πιστοποίηση και παρακολούθηση των ανάδοχων οικογενειών
από τους αρµόδιους φορείς, ώστε να παρέχονται εχέγγυα για την καταλληλότητά τους
και τη διασφάλιση των συµφερόντων των ενδιαφερόµενων παιδιών. Περαιτέρω,
απουσιάζουν ρυθµίσεις για την εφαρµογή της αναδοχής ως αναµορφωτικού ή
θεραπευτικού µέτρου για ανήλικους παραβάτες. Ο Συνήγορος πρότεινε τη
νοµοθετική ενίσχυση και αναµόρφωση του θεσµού, τη βελτίωση των διαδικασιών
υλοποίησής του καθώς και τη λήψη συγκεκριµένων οργανωτικών µέτρων για τη
διάδοση και διασφάλιση προδιαγραφών ποιότητας κατά την εφαρµογή του.
5. Προσωπική ελευθερία και κοινωνική ενσωµάτωση
Ανάµεσα στα κλασικά ατοµικά δικαιώµατα η προσωπική ελευθερία είναι το
περισσότερο ευαίσθητο στις κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτικές ή ιδεολογικές
κρίσεις. Η κινητικότητα και η ένταξη των αλλοδαπών, η αντιµετώπιση του
προσφυγικού φαινοµένου, η αναοριοθέτηση της ιθαγένειας αλλά και η διαρκής
ένταση µεταξύ ασφάλειας και προσωπικής ελευθερίας αποκτούν εν µέσω κρίσεων
ιδιαίτερες διαστάσεις, για την αντιµετώπιση των οποίων η διοίκηση δεν διαθέτει
πάντοτε τα κατάλληλα µέσα ή εχέγγυα.
∆ικαίωµα διαµονής µελών οικογένειας ελλήνων και ευρωπαίων πολιτών
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Το δικαίωµα διαµονής µελών οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν τον Συνήγορο. Με
τον νόµο 3907/2011 το πρόβληµα λύθηκε µόνο για τους συζύγους και τα µέλη
οικογένειας Έλληνα, καθώς δόθηκε η δυνατότητα να υποβάλλεται αίτηµα για
ανθρωπιστικούς λόγους και στη συνέχεια να ανανεώνεται µε τη διαδικασία της
οικογενειακής επανένωσης. Τέλος, µε τον νόµο 4071/2012, αίτηµα για χορήγηση
δελτίου διαµονής µέλους οικογένειας µπορεί πλέον να υποβληθεί µε την κανονική
διαδικασία ανεξαρτήτως του τρόπου εισόδου ή της νοµιµότητας διαµονής στη χώρα.
Παράτυπη µετανάστευση και προστασία των προσφύγων
Οι προβληµατικές γενικευµένες πρακτικές διαχείρισης της παράνοµης
µετανάστευσης εκδηλώνονται από τη στιγµή εισόδου των αλλοδαπών στη χώρα και
τους ακολουθούν µέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έξοδό τους. Οι πρακτικές αυτές,
πέραν της αµφισβητούµενης νοµιµότητάς τους και του κινδύνου παραβίασης
θεµελιωδών δικαιωµάτων, τραυµατίζουν βαθύτατα και τον θεσµό του ασύλου. Πεδίο
εµφάνισης δυσλειτουργιών αποτελούν τα νεοσυσταθέντα Κέντρα Κράτησης
Αλλοδαπών. Ο Συνήγορος ανέλαβε, κατά το έτος 2012, συντονισµένη δράση
προκειµένου να διαµορφώσει σαφή άποψη για το νόµιµο έρεισµα λειτουργίας των
κέντρων αυτών, αλλά και για το κατά πόσο συµβάλλουν ουσιαστικά στη διαχείριση
του ζητήµατος. Στο πλαίσιο αυτό, πραγµατοποίησε αυτεπάγγελτη έρευνα στο Κέντρο
Κράτησης Αµυγδαλέζας Αττικής και επισκέψεις στο Κέντρο Κράτησης Κορίνθου και
στη ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η ενεργοποίηση
συστήµατος εξωτερικού ελέγχου στις διαδικασίες αποµάκρυνσης πολιτών τρίτων
κρατών, το οποίο, σύµφωνα µε τον νόµο 3907/2011, θα λειτουργήσει µε µέριµνα του
Συνηγόρου. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Συνήγορος συνεργάζεται µε αρµόδιους
εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς για να συλλέξει και να αξιολογήσει την απαραίτητη
τεχνογνωσία ώστε το σύστηµα να λειτουργήσει άµεσα και αποτελεσµατικά.
Ζητήµατα ιθαγένειας και ληξιαρχικής τακτοποίησης ανηλίκων
Η ένταξη στην ελληνική κοινωνία αποτελεί, τόσο για τους αλλοδαπούς όσο και για
όσους µόλις απέκτησαν ή ανέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια, µια διαδικασία επίπονη,
καθώς η διοίκηση δεν είναι εθισµένη στην αναγνώριση ίσων δικαιωµάτων, ακόµη και
όσων έχουν από µακρού κατοχυρωθεί νοµοθετικά. Ο Συνήγορος παρεµβαίνει για
µεγάλο αριθµό σχετικών περιπτώσεων, ιδίως ανηλίκων για τους οποίους αποκτά
ιδιαίτερη σηµασία η απρόσκοπτη και ορθή ολοκλήρωση των διαδικασιών καθώς κάθε
σφάλµα ή καθυστέρηση έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ένταξή τους στην ελληνική
κοινωνία. Μητέρα ανηλίκου, που είχε λάβει ελληνική ιθαγένεια ως οµογενής, ζήτησε
τον εξελληνισµό του επωνύµου του παιδιού της µε απόφαση δηµάρχου, επειδή κατά
την πολιτογράφηση είχε παραλειφθεί η διαδικασία αυτή. Το εξελληνισµένο επώνυµο
αναγραφόταν ήδη στο προϋπάρχον ∆ελτίο Ταυτότητας Οµογενούς του παιδιού και
είχε χρησιµοποιηθεί για την εγγραφή του στο σχολείο. Εποµένως η διαφορά
επωνύµου πριν και µετά την πολιτογράφηση θα δηµιουργούσε προβλήµατα όσον
αφορά την ταυτοποίησή του στα σχολικά έγγραφα και ιδίως τη συµµετοχή του στις
πανελλήνιες εξετάσεις. Παρά την αρνητική σχετική υπόδειξη του Υπουργείου
Εσωτερικών, ο Συνήγορος έπεισε τον ∆ήµο Περιστερίου και η αίτηση έγινε δεκτή.
Σε άλλη περίπτωση, εκκρεµότητα καθορισµού ιθαγένειας ανηλίκου είχε τεθεί
εσφαλµένα στο αρχείο της αποκεντρωµένης διοίκησης επί χρόνια. Η υπηρεσία
ζητούσε από τον πατέρα του παιδιού, το οποίο είχε γεννηθεί εκτός γάµου, να προβεί
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σε συµβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου µε τη συναίνεση της µητέρας, της
οποίας όµως η κατοικία ήταν άγνωστη. Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι δεν απαιτείτο
συµβολαιογραφική αναγνώριση πατρότητας, αλλά αρκούσε προϋπάρχουσα αλλοδαπή
πράξη αναγνώρισης, εφόσον είχε εκδοθεί νόµιµα σύµφωνα µε το δίκαιο της χώρας
σύνταξής της. Σε συνέχεια της παρέµβασης του Συνηγόρου, το αίτηµα του ανηλίκου
ενεργοποιήθηκε εκ νέου και προχώρησε η διαδικασία καθορισµού της ιθαγένειάς του.
Ασφάλεια και σωφρονιστικό σύστηµα: άδειες κρατουµένων
Έχοντας λάβει αξιόλογο αριθµό αναφορών για τις άδειες κρατουµένων από µία
συγκεκριµένης φυλακής, αυτήν της Λάρισας, ο Συνήγορος ζήτησε αριθµητικά
στοιχεία των τελευταίων ετών αλλά και το σύνολο των αποφάσεων για συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα. Από τη µελέτη και την ανάλυση του υλικού προέκυψε ότι οι
απορριπτικές αποφάσεις δεν αιτιολογούνταν, ενώ λαµβάνονταν υπόψη κριτήρια που
δεν περιέχονται στον νόµο. Ο Συνήγορος πρότεινε, µεταξύ άλλων, την πλήρη
αιτιολόγηση των αποφάσεων και τη θεµελίωσή τους στα κριτήρια του νόµου καθώς
και σε εξατοµικευµένη εικόνα κάθε κρατουµένου, ιδίως δε η απουσία οικογένειας
στην Ελλάδα να µην εκλαµβάνεται αυτόµατα ως υπόνοια φυγής. Το Υπουργείο
∆ικαιοσύνης διαβίβασε τις επισηµάνσεις και τις προτάσεις του Συνηγόρου στα
Καταστήµατα Κράτησης και ζήτησε την ενδεδειγµένη εφαρµογή του νόµου.
6. Το σχολείο στην κρίση
Ο χώρος της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν έχει µείνει
ανεπηρέαστος από την οικονοµική κρίση. Πέρα από τη µείωση των εσόδων που
προορίζονται για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, τον περιορισµό στις
προσλήψεις εκπαιδευτικών, τις συγχωνεύσεις σχολικών µονάδων και τις
δυσλειτουργίες στις µεταφορές µαθητών, που έχουν άµεσο αντίκτυπο στην ποιότητα
της παρεχόµενης εκπαίδευσης, τα παιδιά, ως άµεσοι αποδέκτες προβληµάτων όπως η
αύξηση της ανεργίας και η συνεχής µείωση οικογενειακών εισοδηµάτων, βιώνουν
συναισθήµατα που ενισχύουν την εκδήλωση βίαιων και επιθετικών συµπεριφορών.
Ενδοσχολική Βία
Ο Συνήγορος εξέτασε αρκετές υποθέσεις που αφορούσαν περιστατικά εκδήλωσης
βίας και επιθετικότητας στα σχολεία, τόσο της πρωτοβάθµιας όσο και της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο Συνήγορος συνεργάστηκε
στενά και σε βάθος χρόνου µε τις εµπλεκόµενες σχολικές µονάδες παρέχοντας
ενηµέρωση για το θέµα, ενεργοποίησε τους σχολικούς συµβούλους και, όπου αυτό
κρίθηκε αναγκαίο, διαµεσολάβησε ώστε να εµπλακούν οι αρµόδιες υπηρεσίες
προκειµένου να αξιολογήσουν και να καλύψουν πιθανές ειδικές ανάγκες των παιδιών.
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η παρέµβαση του Συνηγόρου, σε συνδυασµό µε
την ενεργοποίηση των αρµόδιων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ήταν επιτυχής και
οδήγησε σε σταδιακή εξοµάλυνση της κατάστασης, τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο και
σε επίπεδο σχολικής κοινότητας, µέσα από την εξοικείωση των εµπλεκόµενων µερών
µε τους δέοντες χειρισµούς και την κινητοποίηση των φορέων. Σε ορισµένες µάλιστα
περιπτώσεις αναπτύχθηκαν δράσεις ευαισθητοποίησης στο θέµα της βίας, µε
µακροπρόθεσµα θετική επίδραση.
Θεσµός των µαθητικών κοινοτήτων
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Μαθητής γυµνασίου υπέβαλε αναφορά µε αντικείµενο την παράλειψη τήρησης των
διαδικασιών εκλογής που προβλέπονται στον Κανονισµό Λειτουργίας Μαθητικών
Κοινοτήτων για την ανάδειξη του 5µελούς και του 15µελούς συµβουλίου του
σχολείου του, κατά το µέρος που αφορά την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων και του
πρακτικού, τη σύσταση εφορευτικής επιτροπής, την καταµέτρηση ψήφων και την
κοινοποίηση των αποτελεσµάτων, αλλά και για την παράλειψη του διευθυντή να
προβεί σε επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας. Ο Συνήγορος απευθύνθηκε αρχικά
στον διευθυντή, ο οποίος υποβάθµισε το γεγονός, και στη συνέχεια στη ∆ιεύθυνση
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, επισηµαίνοντας τη µη τήρηση του Κανονισµού και
την έλλειψη ενηµέρωσης και διαλόγου. Αυτό είχε ως συνέπεια ο µαθητής να θεωρεί
ότι παραβιάστηκαν κανόνες δηµοκρατίας, τη στιγµή που στους κύριους στόχους του
σχολείου και του θεσµού των µαθητικών κοινοτήτων περιλαµβάνεται και η
εκπαίδευση των µαθητών στις δηµοκρατικές διαδικασίες, στον διάλογο και στη
συνεργασία. Ζήτησε δε να γίνουν συστάσεις προς τον διευθυντή και να προωθηθούν
σαφείς οδηγίες σε όλα τα σχολεία της περιοχής σχετικά µε την προβλεπόµενη
διαδικασία και κυρίως µε το πνεύµα του νόµου, ώστε να αποτραπούν ανάλογες
πρακτικές που απαξιώνουν τον θεσµό στη συνείδηση µαθητών και εκπαιδευτικών. Η
αρµόδια ∆ιεύθυνση αξιοποίησε τις προτάσεις του Συνηγόρου και απέστειλε στα
σχολεία αναλυτικές πρακτικές οδηγίες µε στόχο την ορθή εφαρµογή του θεσµού.
∆ραστηριότητες για την προώθηση των δικαιωµάτων του παιδιού στα σχολεία
Στο πλαίσιο της ειδικής αρµοδιότητάς του βάσει του νόµου 3094/2003 για την
προώθηση και προαγωγή των δικαιωµάτων του παιδιού, ο Συνήγορος συνέχισε και
κατά το 2012 τις επισκέψεις σε σχολεία όλων των βαθµίδων, συζητώντας ιδίως για
θέµατα όπως οι επιπτώσεις της κρίσης, η σχολική βία, οι διακρίσεις, οι σχέσεις
εκπαιδευτικών και µαθητών, ενώ διεξήχθησαν οµιλίες σε ηµερίδες και σεµινάρια για
εκπαιδευτικούς. Η Οµάδα Εφήβων Συµβούλων, που λειτουργεί ήδη από το 2009 κατά
τα πρότυπα οµόλογων ευρωπαϊκών θεσµών, τη χρονιά αυτή πραγµατοποίησε έρευνα
µε ερωτηµατολόγιο για τις συνέπειες της κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης στη ζωή
των µαθητών. Τέλος, ο Συνήγορος συνεργάστηκε µε την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και µε στελέχη του
Προγράµµατος «Εκπαίδευση των παιδιών της µουσουλµανικής µειονότητας στη
Θράκη» για την προώθηση της ισότιµης εκπαιδευτικής ένταξης των παιδιών που
κατοικούν στην περιοχή Αλάν Κουγιού Κοµοτηνής.
7. Η δηµόσια διοίκηση στην κρίση
Η οικονοµική κρίση ανέδειξε τόσο τις δοµικές όσο και τις λειτουργικές αδυναµίες της
ελληνικής δηµόσιας διοίκησης, ιδίως σε περιπτώσεις όπου δυσχεραίνεται η
υλοποίηση µεταφοράς αρµοδιοτήτων και η συνεργασία µεταξύ συναρµόδιων
υπηρεσιών. Ο Συνήγορος τονίζει µε κάθε ευκαιρία την αναγκαιότητα µέτρων που θα
συµβάλουν στην ενίσχυση της λειτουργικότητας, ευελιξίας και αποτελεσµατικότητας
της δηµόσιας διοίκησης. Αυξητικό ρυθµό παρουσιάζουν οι αναφορές µε αντικείµενο
την ανάγκη ευρύτερης πληροφόρησης των πολιτών για διοικητικά ζητήµατα που τους
αφορούν και έγκαιρης διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους. Στο πλαίσιο αυτό, η
διαφάνεια αναδεικνύεται ως ουσιώδης µηχανισµός ελέγχου της διοικητικής δράσης.
Προβλήµατα κατά την άσκηση των νέων αρµοδιοτήτων των δήµων

17

Η διερεύνηση υποθέσεων µε αντικείµενο τη µεταφορά αρµοδιοτήτων που
πραγµατοποιήθηκε λόγω της συνένωσης δήµων οδήγησε στη διαπίστωση ότι το
πρόγραµµα «Καλλικράτης» δεν εµπεδώθηκε πλήρως, θεσµικά και λειτουργικά, από
τις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολίτης που είχε ενταχθεί στις ρυθµίσεις
του νόµου 4014/2011 περί ρύθµισης αυθαιρέτων και είχε εξοφλήσει το σχετικό
πρόστιµο στον ∆ήµο Τεµπών, αιτήθηκε πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας
από την αρµόδια ∆ΟΥ, η οποία του ζήτησε να προσκοµίσει βεβαίωση περί µη
οφειλής από το αρµόδιο πολεοδοµικό γραφείο. Όµως ο ∆ήµος Τεµπών αδυνατούσε
να εκδώσει τη βεβαίωση, λόγω µη σύστασης του πολεοδοµικού του γραφείου.
Παράλληλα αρνήθηκε να τη χορηγήσει ο ∆ήµος Τυρνάβου, ισχυριζόµενος ότι δεν
νοείται παροχή συνδροµής µεταξύ δήµων και επικαλούµενος σοβαρά προβλήµατα
λειτουργίας του δικού του πολεοδοµικού γραφείου, ο δε ∆ήµος Λαρισαίων θεώρησε
ότι δεν συνέτρεχαν εν προκειµένω οι προβλεπόµενες προϋποθέσεις παροχής
διοικητικής υποστήριξης από τον ίδιον. Με την διαµεσολάβηση του Συνηγόρου,
αποφασίστηκε να αποδοθεί η αρµοδιότητα επί των αυθαιρέτων στο πολεοδοµικό
γραφείο Τυρνάβου µε δυνατότητα υποστήριξης από τον ∆ήµο Λαρισαίων.
Αντίθετα, στην περίπτωση άσκησης των νέων αρµοδιοτήτων των δήµων σχετικά µε
την αδειοδότηση και τον έλεγχο της νοµοθεσίας των περιπτέρων, ο Συνήγορος
διαπιστώνει θετική εξέλιξη, παρά τις αρχικές καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες,
καθώς στις εκκρεµείς υποθέσεις που παρακολουθεί προχώρησε η διαδικασία
σύστασης των αρµόδιων τµηµάτων στους δήµους, αλλά και η εξέταση των αιτηµάτων
για έλεγχο των αδειών και τη µετατόπιση περιπτέρων.
Προβλήµατα στη συνεργασία της Ελληνικής Αστυνοµίας µε άλλες υπηρεσίες
Το πρόβληµα των εσφαλµένων εγγραφών στα αστυνοµικά αρχεία καταζητούµενων,
θα µπορούσε να επιλυθεί µόνο µε συστηµατική συνεργασία και αλληλοενηµέρωση
µεταξύ δικαστικών και αστυνοµικών αρχών, η οποία ωστόσο φαίνεται πως βρίσκεται
ακόµη στα σπάργανα. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση πολίτη ο οποίος
αποφυλακίστηκε υπό τον όρο της τακτικής παρουσίασης στο αστυνοµικό τµήµα της
κατοικίας του. Μετά τη λήξη του χρόνου δοκιµασίας και παρά την αδιάκοπη
εµφάνισή του στο τµήµα, συνελήφθη και κρατήθηκε επί 12 µέρες ως καταζητούµενος
για µη τήρηση του επιβληθέντος όρου. Από την έρευνα προέκυψε ότι το αρχικό
έγγραφο είχε εσφαλµένα διαβιβαστεί και σε άλλο αστυνοµικό τµήµα εκτός από
εκείνο της κατοικίας του, το οποίο στη συνέχεια ανέφερε ότι δεν υπήρχε η διεύθυνση
που είχε δηλωθεί και φυσικά ότι δεν εµφανίστηκε ο αποφυλακισθείς, µε αποτέλεσµα
να ανακληθεί η υφ’ όρον απόλυση. Παρ’ ό,τι όµως η υπόθεση διαλευκάνθηκε, η
εγγραφή του ως καταζητούµενου δεν διαγράφηκε, µε αποτέλεσµα να προσαχθεί
ακόµα δύο φορές σε διαφορετικά αστυνοµικά τµήµατα. Μετά την παρέµβαση του
Συνηγόρου, δόθηκε διαβεβαίωση από την ΕΛΑΣ για την οριστική εκκαθάριση των
σχετικών εγγραφών. Ο Συνήγορος επανήλθε ζητώντας επιπλέον να εξεταστεί η
δυνατότητα αποζηµίωσης για την αδικαιολόγητη κράτηση.
Ανάλογα προβλήµατα προξενούνται από την παγιωµένη καχυποψία της ΕΛΑΣ για το
κατά πόσον όλες οι άλλες υπηρεσίες του κράτους έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους
και την πεπλανηµένη βεβαιότητα ότι η ίδια δικαιούται να τις υποκαθιστά. Έτσι, η
ΕΛΑΣ χρησιµοποιεί τη διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου ως µέσο για την εξοµοίωση
ή επικαιροποίηση όλων των άλλων εγγραφών σε δηµόσια µητρώα: όποτε
διαπιστώνεται απόκλιση ανάµεσα σε διάφορες άλλες εγγραφές ή στοιχείο που
χρειάζεται αλλαγή, ακόµη και αν δεν δικαιολογείται αµφισβήτηση ταυτοπροσωπίας,
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η αίτηση απορρίπτεται προκειµένου να εξαναγκαστεί ο πολίτης να µεταβάλει ή να
εξοµοιώσει όλες τις άλλες εγγραφές. Έτσι, µεταξύ άλλων, η ΕΛΑΣ έκρινε ότι
αποτελεί επαρκή αιτία για να απορρίψει αίτηση διαβατηρίου: η αναφορά τόπου
γέννησης µε την παλαιότερη ονοµασία του οικισµού ή του καταργηθέντος δήµου (λ.χ.
«Ιερά Πόλις Μεσολογγίου» αντί «Μεσολόγγι»), η αναφορά τόπου γέννησης µε µνεία
κράτους το οποίο έχει πλέον καταργηθεί, συγχωνευθεί, διασπασθεί ή µετονοµασθεί
(λ.χ. πόλη της «Γιουγκοσλαβίας» ή «∆υτικής Γερµανίας»), η παραµικρή ορθογραφική
διαφορά ανάµεσα στο όνοµα, το επώνυµο ή το πατρώνυµο όπως αυτό αναγράφεται
στο δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή στο δηµοτολογικό πιστοποιητικό. Η άκαµπτη
αυτή πρακτική εξαναγκάζει τους πολίτες σε χρονοβόρες και ενίοτε δαπανηρές
ενέργειες, όπως όταν πρέπει να διορθωθεί ληξιαρχική πράξη χωρίς να παρέχεται καν
η δυνατότητα λήψης διαβατηρίου για το ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα. Στις
περισσότερες µάλιστα περιπτώσεις το σφάλµα ή η απόκλιση των επίµαχων εγγραφών
αποδίδεται σε ευθύνη της διοίκησης, ενίοτε δε και της ίδιας της ΕΛΑΣ όταν
πρόκειται για εγγραφή σε δελτίο ταυτότητας, οπότε καταλύεται κάθε έννοια χρηστής
διοίκησης. Οι προτάσεις του Συνηγόρου για υιοθέτηση ελαστικότερων πρακτικών,
όπως η έκδοση διαβατηρίου µε βάση τα ορθότερα διαθέσιµα στοιχεία και ταυτόχρονη
έγγραφη υπόµνηση για την υποχρέωση µεταγενέστερης εξοµοίωσης ή διόρθωσης των
άλλων εγγραφών, προσκρούουν πάντοτε σε αόριστα και ανεπαρκώς αιτιολογούµενα
επιχειρήµατα για την ανάγκη ασφάλειας που διέπει την έκδοση διαβατηρίων.
Πρόσβαση υποψηφίων σε πίνακες επιλογής
Το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης (ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ) είχε σταθερά και
επανειληµµένα αρνηθεί την πρόσβαση σε στοιχεία συνυποψηφίων σε συµµετέχοντες
σε διαδικασίες επιλογής για σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου. Σε συνέχεια
παρέµβασης του Συνηγόρου, επετράπη στους ενδιαφερόµενους η πρόσβαση, και
µάλιστα το δικαίωµά τους αυτό αναγράφεται πλέον ρητά στις προκηρύξεις που
εκδίδονται, από τον Οκτώβριο 2012. Κατά την ίδια παρέµβαση αναδείχθηκε το θέµα
της καθυστέρησης απάντησης σε αιτήσεις υποψηφίων που ζητούσαν να
πληροφορηθούν τους λόγους µη επιλογής τους, καθώς στις σχετικές προκηρύξεις δεν
προβλεπόταν µοριοδότηση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων αλλά συνολική
αξιολόγηση και υποβολή πρότασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Το Ίδρυµα
αποδέχθηκε την άποψη του Συνηγόρου ότι η µοριοδότηση θα έπρεπε να προταχθεί
της συγκριτικής αξιολόγησης, ήδη δε από τον Νοέµβριο 2012 εκδόθηκαν
αναµορφωµένες προκηρύξεις µε εφαρµογή του συστήµατος µοριοδότησης.
Μη συµµόρφωση του ΙΚΑ σε δικαστικές αποφάσεις
Το ΙΚΑ αρνήθηκε να προβεί στην ασφαλιστική τακτοποίηση ασφαλισµένου, ο οποίος
είχε πετύχει τη δικαστική ακύρωση απόφασης της Τοπικής ∆ιοικητικής Επιτροπής,
ισχυριζόµενο ότι θα έπρεπε να προηγηθεί καταλογιστική Πράξη Επιβολής Εισφορών
στον εργοδότη, επίδοσή της και εκδίκαση τυχόν ενστάσεών του ή και δικαστικής του
προσφυγής. Ο Συνήγορος εκτίµησε ότι η παρεµβολή της χρονοβόρας αυτής
διαδικασίας αναιρεί κάθε έννοια δικαστικής προστασίας. Η ∆ιεύθυνση Ασφάλισης
του ΙΚΑ πείστηκε τελικά ότι, λόγω της τελεσιδικίας, θα ήταν αλυσιτελής η οιαδήποτε
προσβολή της Πράξης Επιβολής Εισφορών και ολοκλήρωσε την ασφαλιστική
τακτοποίηση του αναφερόµενου. Αντίστοιχη υπήρξε η ανταπόκριση της ίδιας
διεύθυνσης σε παρέµβαση του Συνηγόρου για την εκτέλεση δικαστικής απόφασης µε
την οποία είχε ακυρωθεί η απόρριψη αιτήµατος εργοδότη για χορήγηση
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συγκεκριµένων στοιχείων επειδή η διαδικασία αναζήτησής τους θα απαιτούσε
υπέρµετρη επιβάρυνση της λειτουργίας των υπηρεσιών.
8. Καταπολέµηση των διακρίσεων
Ο Συνήγορος εκφράζει την έντονη ανησυχία του για µια διαφαινόµενη
οπισθοδρόµηση της ελληνικής κοινωνίας και πολιτείας σχετικά µε την εγρήγορση
που απαιτείται ως προς την ουσιαστική καταπολέµηση των διακρίσεων. Τον
απασχολεί ιδιαίτερα η έξαρση του φαινοµένου της ρατσιστικής βίας, τόσο ως προς
τον διαρκώς αυξανόµενο αριθµό των περιστατικών και την ένταση της ασκούµενης
βίας όσο και ως προς τη στάση που τηρούν οι αρµόδιοι κρατικοί φορείς σε σχέση µε
την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του φαινοµένου και την προστασία των
κοινωνικών οµάδων που στοχοποιούνται. Ως προς τις δικές του αρµοδιότητες, ο
Συνήγορος κατά το έτος 2012 διερεύνησε 112 υποθέσεις στις οποίες φερόταν να
συντρέχει διακριτική µεταχείριση εις βάρος κάπου ή κάποιων προσώπων για λόγους
που αναφέρονται στις διατάξεις του νόµου 3304/2005.
∆ιακρίσεις λόγω ηλικίας
Αν και οι διακρίσεις λόγω ηλικίας στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας
είναι εξαιρετικά δύσκολο να θεωρηθούν δικαιολογηµένες βάσει των προϋποθέσεων
που τίθενται µε τις διατάξεις του νόµου 3304/2005, εντούτοις συναντώνται µε µεγάλη
συχνότητα, και πολλές φορές καταχρηστικά, σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού.
Στις περιπτώσεις πρόσβασης στις ένοπλες δυνάµεις και στα σώµατα ασφαλείας η
θέσπιση ανώτατου ορίου ηλικίας έχει κατ’ αρχήν θεωρηθεί δικαιολογηµένη, καθώς η
επιχειρησιακή ετοιµότητα των αστυνοµικών και των σωφρονιστικών υπηρεσιών ή
των υπηρεσιών έκτακτων αναγκών αποτελεί θεµιτό στόχο. Ωστόσο, ο Συνήγορος
διατύπωσε την άποψη ότι ο γενικός αποκλεισµός του συνόλου των υπαλλήλων των
σωµάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάµεων, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή
επαγγελµατικής δραστηριότητας, υπερβαίνει τα όρια που επιτρέπονται από την
Οδηγία 2000/78/ΕΚ, η οποία κάνει ρητή αναφορά στην απαιτούµενη επαγγελµατική
επάρκεια για την άσκηση των καθηκόντων τα οποία ορισµένες δηµόσιες υπηρεσίες
ενδέχεται να αναλάβουν. Κατά τη διερεύνηση αναφορών για τη θέσπιση ανώτατου
ορίου ηλικίας 32 ετών σε προκήρυξη του Αρχηγείου ΕΛΑΣ για την πλήρωση θέσεων
ειδικότητας βιολόγου στον Τοµέα Εγκληµατολογικών Εργαστηρίων, ο Συνήγορος
επισήµανε ότι ειδικά για την ειδικότητα αυτή δεν προκύπτει άµεσα σύνδεση της
ηλικίας µε τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου, συνεπώς δεν φαίνεται να υπάρχει
λόγος που να δικαιολογεί τον γενικό αποκλεισµό του συνόλου του προσωπικού µιας
τέτοιας υπηρεσίας από την προστασία που παρέχει η Οδηγία.
∆ιακρίσεις λόγω αναπηρίας και µέτρα εύλογων προσαρµογών
Ο αριθµός των αναφορών που περιέχουν καταγγελίες για διακριτική µεταχείριση
λόγω αναπηρίας στην εργασία και την απασχόληση παραµένει µικρός. Το γεγονός
αυτό µάλλον θα πρέπει να αποδοθεί περισσότερο στην ελλιπή ενηµέρωση των
δυνάµει ενδιαφεροµένων παρά στη συµµόρφωση των δηµοσίων υπηρεσιών και
επιχειρήσεων που υπόκεινται στην ελεγκτική αρµοδιότητα του Συνηγόρου. Βασική
διαπίστωση που επιβεβαιώθηκε εντός του 2012 είναι ότι το συνηθέστερο αίτηµα που
διατυπώνεται στις αναφορές για διάκριση λόγω αναπηρίας είναι αυτό της ανάθεσης
διαφορετικών καθηκόντων σε εργαζόµενο µε αναπηρία ως εκπλήρωση της
υποχρέωσης του εργοδότη για λήψη µέτρων εύλογων προσαρµογών. Σε αναφορά που
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δέχθηκε από νοσηλεύτρια µε αναπηρία, εργαζόµενη σε επαρχιακό δηµόσιο
νοσοκοµείο, µε αίτηµα να της ανατεθούν αποκλειστικά διοικητικά καθήκοντα, ο
Συνήγορος ζήτησε από τη διοίκηση του νοσοκοµείου να τον ενηµερώσει για τον
αριθµό των θέσεων νοσηλευτών που προβλέπονται στον οργανισµό του και το βαθµό
στον οποίο αυτές είναι καλυµµένες. Επίσης, ζήτησε να πληροφορηθεί εάν υπάρχουν
σε αυτό νοσηλευτές µε αντίστοιχα ή λιγότερα τυπικά προσόντα από την αναφερόµενη
και οι οποίοι/ες είναι τοποθετηµένοι σε θέσεις όπου ασκούν αµιγώς διοικητικά
καθήκοντα. Η διοίκηση του νοσοκοµείου ενηµέρωσε τον Συνήγορο σχετικά µε τα
ανωτέρω, από τα οποία προκύπτουν τα στενά περιθώρια επιλογών που αντιµετωπίζει.
Πάντως, το συγκεκριµένο αίτηµα ικανοποιήθηκε.
Ένταξη παιδιού µε αναπηρία σε ειδικό σχολείο
Η άνιση µεταχείριση παιδιών λόγω αναπηρίας δικαιολογεί πρόσθετο προβληµατισµό,
µε δεδοµένο ότι οι σχετικές παραβιάσεις αφορούν ακριβώς ανηλίκους οι οποίοι είναι
ήδη πιο ευάλωτοι λόγω της ηλικίας τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι παρεµβάσεις του
Συνηγόρου σε υποθέσεις που σχετίζονταν µε τη διασφάλιση των αναγκαίων
υπηρεσιών για παιδιά µε αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προσέκρουσαν
σε δοµικά προβλήµατα ή σε έλλειψη πιστώσεων. Στην εξής, ωστόσο, εξαιρετική
περίπτωση, η διαµεσολάβηση του Συνηγόρου αποδείχθηκε καθοριστική και οδήγησε
στην καλύτερη δυνατή λύση του προβλήµατος. Κατά την επίσκεψη κλιµακίου του
Συνηγόρου σε καταυλισµό Ροµά κοντά στην Αµαλιάδα, διαπιστώθηκε ότι ανήλικο
παιδί µε αναπηρία δεν φοιτούσε στο σχολείο. Η φοίτηση του παιδιού σε ειδικό
δηµοτικό σχολείο στην Αθήνα είχε διακοπεί, επειδή το παιδί δεν µπορούσε να
προσαρµοστεί στη ζωή του οικοτροφείου. Ο Συνήγορος ανέλαβε να διερευνήσει το
ζήτηµα, σε συνδυασµό και µε σχετική αναφορά που υπέβαλε εκπρόσωπος της
Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ. Αναζήτησε ειδικό σχολείο στην Αµαλιάδα ή την
Πάτρα και απευθύνθηκε στις εµπλεκόµενες υπηρεσίες για να ενεργοποιηθεί η
διαδικασία µετεγγραφής, συνεργαζόµενος και µε κοινωνική λειτουργό στον Πύργο η
οποία παρείχε υποστήριξη στην οικογένεια. Το παιδί εντάχθηκε τελικά σε ειδικό
σχολείο στην Πάτρα, το οποίο κρίθηκε ως το πλέον κατάλληλο, στο τέλος του
σχολικού έτους 2011-2012, φοίτησε ανελλιπώς και ενσωµατώθηκε απόλυτα στην
εκπαιδευτική διαδικασία, ήδη δε φοιτά και κατά το σχολικό έτος 2012-2013.
∆ιάκριση λόγω φυλετικής καταγωγής - αποµάκρυνση καταυλισµού Ροµά
Κατά το 2012, ο Συνήγορος διαπίστωσε στις υποθέσεις Ροµά είτε επιδείνωση είτε
στασιµότητα της προβληµατικής κατάστασης. Οι δυσµενείς συνθήκες διαβίωσης και
η περιορισµένη κοινωνική ενσωµάτωση οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στο γεγονός ότι
οι εκάστοτε αρµόδιες αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν αναλαµβάνουν σχετικές
πρωτοβουλίες. Εκπρόσωπος ελλήνων Ροµά προσέφυγε διαµαρτυρόµενος για την
επικείµενη κατεδάφιση οικιών σηµαντικού αριθµού οικογενειών που διαβιούν επί
µακρόν στην περιοχή Πεύκο Πολίτη (Νοµισµατοκοπείο) του Χαλανδρίου. Ο
Συνήγορος µε παρέµβασή του προς τις εµπλεκόµενες διοικητικές αρχές ανέδειξε τις
σοβαρότατες διαχρονικές παραλείψεις τους, οι οποίες οδήγησαν άλλωστε και σε
δικαστική απόφαση µε την οποία το δηµόσιο καταδικάστηκε σε αποζηµίωση των
ιδιοκτητών µε βάση τις σχετικές για την αστική ευθύνη του κράτους διατάξεις. Ο
Συνήγορος τόνισε ότι το ενδεχόµενο βίαιης αποβολής των Ροµά χωρίς καµία µέριµνα
για τη µετεγκατάστασή τους υπονοµεύει την έννοια της εξυπηρέτησης του δηµοσίου
συµφέροντος και ζήτησε την ανεύρεση κατάλληλου χώρου έστω και προσωρινής
µετεγκατάστασης. Επισήµανε δε ότι η υλοποίηση της βίαιης αποβολής, πέραν του ότι
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παραβιάζει δικαιώµατα των ίδιων των Ροµά, συνιστά, επιπλέον, παραβίαση διεθνών
υποχρεώσεων της χώρας. Παράλληλα ο Συνήγορος διαµεσολάβησε προς τις
εκπαιδευτικές αρχές για τη διασφάλιση της εγγραφής και την υποστήριξη της
φοίτησης των παιδιών Ροµά της περιοχής αυτής σε παρακείµενο δηµόσιο σχολείο.
9. Φύλο και εργασιακές σχέσεις
Οι υποθέσεις τις οποίες χειρίστηκε ο Συνήγορος στο πεδίο της ίσης µεταχείρισης
µεταξύ ανδρών και γυναικών κατά το 2012 σε µεγάλο βαθµό αντανακλούν την
ένταση των προβληµάτων που έχει επιφέρει η οικονοµική κρίση στις εργασιακές
σχέσεις. Οι επιπτώσεις της κρίσης έχουν επηρεάσει εµφανώς όλους τους
εργαζοµένους, ωστόσο παρατηρείται διαφοροποίηση σε βάρος των γυναικών και
µάλιστα σε φάσεις που συνδέονται µε την εγκυµοσύνη και τη µητρότητα. Ειδικότερα,
η εγκυµοσύνη και η µητρότητα εξακολουθούν να έχουν αρνητικά επακόλουθα στην
επαγγελµατική ανέλιξη των γυναικών και στην ανάληψη εκ µέρους τους θέσεων
ευθύνης. Αντί η κρίση να οδηγήσει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλου του
δυναµικού της χώρας, τα στερεότυπα έρχονται πιο έντονα στο προσκήνιο και τείνουν
να παράγουν αποκλεισµούς. Η αυξανόµενη ύφεση και τα προβλήµατα που αυτή
προκαλεί στην απασχόληση κατανέµονται άνισα κατά φύλο. Τίθεται µάλιστα το
ερώτηµα µήπως ακυρωθεί η όποια πρόοδος είχε συντελεστεί τα προηγούµενα χρόνια,
γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσµα τη µη αξιοποίηση πολύτιµων ανθρώπινων πόρων.
Απολύσεις εγκύων από ιδιωτικές επιχειρήσεις
Ως απολύτως συνδεδεµένες µε το φύλο, η εγκυµοσύνη και η µητρότητα
εξακολουθούν να επιδρούν ανασταλτικά στην εργασιακή ζωή των γυναικών. Το
πρόβληµα λαµβάνει µάλιστα την ακραία µορφή διάκρισης όταν η σύµβαση εργασίας
καταγγέλλεται µε αυτές τις αφορµές. Η διαµεσολάβηση του Συνηγόρου
ενεργοποιήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις καταγγελίας συµβάσεων εργασίας γυναικών
οι οποίες ανήκαν σε κάποια από τις ανωτέρω δύο κατηγορίες. Σε ορισµένες, µάλιστα,
περιπτώσεις, επιβλήθηκε πρόστιµο από την Επιθεώρηση Εργασίας έπειτα από
πρόταση του Συνηγόρου. ∆ικηγόρος, εργαζόµενη µε άτυπη σύµβαση σε τηλεοπτικό
κανάλι, διαµαρτυρήθηκε ότι απολύθηκε ενώ βρισκόταν σε κατάσταση εγκυµοσύνης.
Αφού έλαβε υπόψη του αποδεικτικά έγγραφα που προσκοµίστηκαν από την
ενδιαφερόµενη καθώς και µαρτυρικές καταθέσεις ατόµων, που η ίδια είχε υποδείξει,
ο Συνήγορος ζήτησε την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης από την εργοδότρια
εταιρεία. Κατέγραψε τις διαπιστώσεις του, σύµφωνα µε τις οποίες η εν λόγω απόλυση
ήταν άκυρη διότι έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εγκυµοσύνης της εργαζοµένης, χωρίς
να τηρηθούν οι διαδικαστικές και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος,
ειδικώς για τους δικηγόρους που παρέχουν υπηρεσίες µε πάγια αντιµισθία. Ωστόσο
δεν εισηγήθηκε την επιβολή προστίµου, λόγω αναρµοδιότητας του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας επ’ αυτών των συµβάσεων, και η εργαζόµενη προσέφυγε
δικαστικά. Σε άλλη περίπτωση, εργαζόµενη ως υπάλληλος σε εταιρεία τηλεφωνικών
πωλήσεων κατήγγειλε ότι απολύθηκε ενώ ήταν έγκυος. Ο εργοδότης δεν
επικαλέστηκε σπουδαίο λόγο για την απόλυση, υποχρέωση ρητώς προβλεπόµενη στη
σχετική νοµοθεσία. Όταν ο εργοδότης αρνήθηκε να συνεχίσει να απασχολεί την
εργαζόµενη, ο Συνήγορος εισηγήθηκε προς την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας την
επιβολή προστίµου σε βάρος του και το πρόστιµο πράγµατι επιβλήθηκε. Σε παρόµοια
περίπτωση απόλυσης εγκύου από φαρµακευτική εταιρεία χωρίς να έχει προηγηθεί
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επίκληση σπουδαίου λόγου, ο εργοδότης κατόπιν παρέµβασης του Συνηγόρου
προέβη σε επαναπρόσληψη της εργαζοµένης.
Απόλυση λογίστριας µετά από άδεια µητρότητας
Εργαζόµενη ως βοηθός λογιστή σε τεχνική εταιρεία επί 10 έτη µε πλήρες ωράριο,
επιστρέφοντας στην εργασία της έπειτα από εξάµηνη άδεια µητρότητας,
αντιµετώπισε την άρνηση του εργοδότη να δεχθεί την προσφορά των υπηρεσιών της,
µε επίκληση της έλλειψης θέσης εργασίας στο αντικείµενό της. Ωστόσο, είχε ήδη
προβεί σε πρόσληψη άλλου βοηθού λογιστή, ο οποίος ασκούσε τα δικά της
καθήκοντα. Η ενδιαφερόµενη προέβη σε καταγγελία στο αρµόδιο τµήµα του ΣΕΠΕ.
Σε τριµερή συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε, παρουσία του Συνηγόρου, ο
εργοδότης υποστήριξε ότι η επιχείρησε επρόκειτο να παύσει τη λειτουργία της και ότι
οι συµβάσεις όλων των εργαζοµένων επρόκειτο να µετατραπούν σε εκ περιτροπής. Οι
ισχυρισµοί του εργοδότη αποδείχθηκαν αβάσιµοι κατόπιν πραγµατοποίησης ελέγχου
από την Επιθεώρηση Εργασίας στα γραφεία της επιχείρησης, καθώς διαπιστώθηκε
ότι απασχολούνταν εργαζόµενοι οι οποίοι, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασίας δεν
θα έπρεπε να εργάζονται τη συγκεκριµένη ηµέρα, µεταξύ αυτών και ο βοηθός
λογιστή που είχε αναλάβει να ασκεί τα καθήκοντα της προσφεύγουσας. Μετά τη
διαπίστωση ότι οι έγγραφες εξηγήσεις που είχε προσκοµίσει ο εργοδότης δεν
αντέστρεψαν το µαχητό τεκµήριο που είχε δηµιουργηθεί σε βάρος του, ο Συνήγορος
εισηγήθηκε την επιβολή προστίµου στην επιχείρηση, πράγµα το οποίο συνέβη.
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