Στατιστικά στοιχεία
Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ
αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή
«συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική κατανοµή των υποθέσεων δείχνει ότι ο
µεγαλύτερος αριθµός αυτών (16 ανά 10.000 κατοίκους) προέρχεται από κατοίκους
της Περιφέρειας Αττικής. Αξιοσηµείωτο όµως είναι ότι ιδιαίτερα υψηλός αριθµός (ανά
10.000 κατοίκους) προέρχεται από κατοίκους της νησιωτικής χώρας - 11,5 και 10,3
αναφορές από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Ιόνιων Νησιών αντίστοιχα. Το 2011
ο Συνήγορος, πέραν του χειρισµού αναφορών, εξυπηρέτησε περισσότερους από
8.500 πολίτες που επισκέφτηκαν το γραφείο υποδοχής κοινού στην Αθήνα
αναζητώντας βοήθεια, ενώ από το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησε πάνω από
33.000 άτοµα που χρειάστηκαν συµβουλές.
Από την εξέταση και τη διερεύνηση του συνόλου των αναφορών προέκυψε ότι ο
Συνήγορος είχε αρµοδιότητα για 5806 υποθέσεις από τις οποίες (Γράφηµα 3):
• Το 61,6% ήταν βάσιµες, δηλαδή η καταγγελία του πολίτη ήταν δικαιολογηµένη και
υφίστατο όντως κακοδιοίκηση. Εν προκειµένω εµφανίζεται µια αύξηση κατά περίπου
8,5 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 2010.
• Το 29,9% ήταν αβάσιµες, δηλαδή η διοίκηση είχε τηρήσει τη νοµιµότητα.
• Για το 8,5% διακόπηκε, για διαφόρους λόγους, η έρευνα.
Οι βάσιµες αναφορές είχαν κατά µεγάλο ποσοστό θετική έκβαση. Αναλυτικότερα
(Γράφηµα 4):
• Επιλύθηκαν µε τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου –δηλαδή αποκαταστάθηκε το
πρόβληµα που αντιµετώπιζε ο πολίτης– σε ποσοστό 71,5%.
• Το 8,2% των υποθέσεων επιλύθηκε χωρίς ενέργειες του Συνηγόρου, από την ίδια
την υπηρεσία ή ύστερα από παρέµβαση άλλου φορέα.
• Στο 12,1% 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 8,2% των
βάσιµων αναφορών. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις του
Συνηγόρου.
Από το σύνολο των νοµοθετικών προτάσεων που έχει υποβάλει ο Συνήγορος από
την έναρξη της λειτουργίας του το 31% έχουν γίνει αποδεκτές από τη διοίκηση, ενώ
µόνο το 3% δεν έχουν υιοθετηθεί. Για τις υπόλοιπες δεν έχει ακόµη υπάρξει
ανταπόκριση από τη διοίκηση. Από την ειδικότερη επεξεργασία των αναφορών
προκύπτει ότι κυρίαρχα προβλήµατα για τα οποία προσέφυγαν οι πολίτες στον
Συνήγορο είναι η κοινωνική ασφάλιση, η φορολογία, θέµατα διοικητικής διαδικασίας
και ζητήµατα που αφορούν παροχές κοινής ωφέλειας.
Περίπου το ένα τέταρτο των προβληµάτων κακοδιοίκησης το 2011 (Γράφηµα 6)
εντοπίστηκε στα ασφαλιστικά ταµεία και σε νοµικά πρόσωπα τα οποία εποπτεύει το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Λίγο περισσότερο από το ένα
όγδοο των προβληµάτων αφορούσε την αυτοδιοίκηση, δηλαδή τους δήµους και τις
περιφέρειες µε τις νέες αρµοδιότητές τους όπως προβλέπονται από το «Πρόγραµµα
Καλλικράτης». Οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και του
Υπουργείου Οικονοµικών ακολουθούν µε ποσοστά άνω του 10%. Οι φορείς στους
οποίους εµφανίστηκαν προβλήµατα κακοδιοίκησης περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων,
την αποκεντρωµένη διοίκηση (διευθύνσεις αλλοδαπών και µετανάστευσης) µε 8,6%,
το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη µε 5,4% και το Υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων µε 3,8%.
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Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις
1. Οικονοµική πολιτική
Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα
Η δηµοσιονοµική και οικονοµική κρίση αγγίζει όλους τους τοµείς της καθηµερινής
ζωής των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η κατάσταση αυτή αντανακλάται στον
αυξηµένο αριθµό των αναφορών προς τον Συνήγορο του Πολίτη που θίγουν
οικονοµικά θέµατα, και µάλιστα σε περιπτώσεις στις οποίες οι πολίτες και οι
επιχειρήσεις επικαλούνται οικονοµική αδυναµία αντιµετώπισης των οφειλών τους
προς το δηµόσιο.
Στο πλαίσιο αυτό αναδείχθηκαν µεταξύ άλλων, τα εγγενή προβλήµατα του
φορολογικού µας συστήµατος αλλά και οι δευτερογενείς συνέπειες των
προσπαθειών βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας των οικονοµικών υπηρεσιών και
πάταξης της φοροδιαφυγής. Ο στόχος της κάλυψης του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος
έχει οδηγήσει αφενός στην αλλεπάλληλη νοµοθέτηση φορολογικών µέτρων που
επιβαρύνουν τα εισοδήµατα των πολιτών και αφετέρου στη συχνή πρόταξη της
έννοιας της διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος έναντι νοµίµων δικαιωµάτων
των πολιτών.
Ειδικότερα:
i. ∆ιερευνώντας ατοµικές περιπτώσεις, ο Συνήγορος του Πολίτη παρατήρησε ότι
συγκεκριµένα νοµοθετήµατα αποσκοπώντας στη διασφάλιση του δηµοσίου
συµφέροντος, κινούνται στα όρια συνταγµατικά κατοχυρωµένων ατοµικών
δικαιωµάτων. Ειδικότερη έκφραση των παραπάνω αποτελεί το ζήτηµα του
συµψηφισµού των εκατέρωθεν απαιτήσεων. Με τις διατάξεις του Ν. 3842/2010,
επιτράπηκε ο συµψηφισµός απαιτήσεων των πολιτών κατά του δηµοσίου µε
βεβαιωµένες οφειλές τους, που τελούν ωστόσο σε αναστολή λόγω δικαστικής
αµφισβήτησής τους. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε ότι οι διατάξεις αυτές θίγουν
το δικαίωµα αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας που κατοχυρώνεται µε το
άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος, καθώς εισάγονται καθοριστικής σηµασίας
περιορισµοί στα ευνοϊκά αποτελέσµατα που επιφέρει καταρχήν η δικαστική αναστολή
οφειλής προς το δηµόσιο. Παράλληλα, οι διατάξεις αυτές αντίκεινται και στο άρθρο 6
της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου περί δικαιώµατος σε
δίκαιη δίκη, που εφαρµόζονται και στη διαδικασία παροχής προσωρινής δικαστικής
προστασίας.
ii. Περαιτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε πολλές αναφορές πολιτών µε
αντικείµενο το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών.
Έπειτα από έρευνα των καταγγελιών σχετικά µε την επιβολή, τον υπολογισµό και την
είσπραξη του τέλους, η ανεξάρτητη αρχή διαπίστωσε πολλά προβλήµατα, τα οποία
οφείλονταν στην έλλειψη σχεδιασµού του τέλους και της διαδικασίας υπολογισµού
και είσπραξής του. Προέβη δε σε συγκεκριµένες προτάσεις υπογραµµίζοντας ότι η
διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος συνιστά στέρηση βασικών βιοτικών αγαθών και,
σε κάθε περίπτωση, αποτελεί ένα υπέρµετρα επαχθές µέτρο ιδίως για ορισµένες
οµάδες πολιτών που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Τέλος, ο Συνήγορος επισήµανε
ότι µε κριτήριο τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της αναλογικότητας θα πρέπει,
υπό προϋποθέσεις, να προτάσσεται η προστασία συνταγµατικά κατοχυρωµένων
δικαιωµάτων των πολιτών, όπως η προστασία της αξίας του ανθρώπου, της υγείας,
της οικογένειας, της µητρότητας, της παιδικής ηλικίας, καθώς και των πολιτών που
ανήκουν σε κοινωνικά ευαίσθητες κατηγορίες.
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Το υπουργείο µε εγκύκλιό του υιοθέτησε µεγάλο µέρος των προτάσεων του
Συνηγόρου.
Επιχειρηµατικότητα και ανάπτυξη
Η επιχειρηµατικότητα αποτελεί σηµαντικό σύγχρονο εργαλείο ενίσχυσης της
οικονοµικής ανάπτυξης. Στην παρούσα συγκυρία οικονοµικής ύφεσης και υψηλής
ανεργίας η επιχειρηµατικότητα πλήττεται ιδιαίτερα: το ασταθές και ασαφές θεσµικό
πλαίσιο, η απουσία στρατηγικών αναπτυξιακών πολιτικών, η πολυνοµία, οι
πολύπλοκες και χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες και οι γραφειοκρατικές
αγκυλώσεις είναι ορισµένες εκφράσεις των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι
επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες.
Η περιπτωσιολογία υποθέσεων οι οποίες διερευνήθηκαν από την ανεξάρτητη αρχή
αναδεικνύει διάφορες αδυναµίες στον τρόπο µε τον οποίο παρεµβαίνει η διοίκηση και
επηρεάζει την ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων. Οι αδυναµίες αυτές έχουν εν
τέλει δύο όψεις. Από τη µια κακός οικονοµικός προγραµµατισµός, καθυστέρηση
πολιτικών και διοικητικών αποφάσεων ή και διοικητικές παραλείψεις καταλήγουν σε
δυσανάλογα αρνητικές επιπτώσεις στην άσκηση ιδιωτικών οικονοµικών
δραστηριοτήτων. Από την άλλη, όµως οι αδυναµίες αυτές ευθύνονται και για την
υποβάθµιση του περιβάλλοντος από παραγωγικές δραστηριότητες, υπονοµεύοντας
τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η ελλιπής παρακολούθηση και ο πληµµελής έλεγχος όσον
αφορά την τήρηση των προδιαγραφών και όρων λειτουργίας καθώς και η παράλειψη
των αρµοδίων υπηρεσιών να επιβάλουν τις προβλεπόµενες κυρώσεις οδηγούν
πολλές φορές σε αυθαίρετη λειτουργία επιχειρήσεων. Στην συντριπτική πλειονότητα
των σχετικών υποθέσεων, η απόκλιση από τη νοµιµότητα καταλήγει σε παράβαση
περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
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2. ∆ιαχείριση περιβάλλοντος και οργάνωση του χώρου
Το 2011 τα προβλήµατα που ανέκυψαν εξαιτίας της κρίσης και της υιοθέτησης
πληθώρας «έκτακτων» µέτρων στο πλαίσιο της εξασφάλισης δανειακών πόρων
είχαν σοβαρές επιπτώσεις σε σηµαντικές πλευρές της καθηµερινότητας των πολιτών,
που αφορούν την ποιότητα του φυσικού, του δοµηµένου και του πολιτιστικού
περιβάλλοντος. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι οι υποθέσεις που αφορούν τους υδάτινους
πόρους και τις δεσµεύσεις ιδιοκτησιών.
Ως ενδεικτικές αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις:
Υπόθεση «Sea Diamond»
Από τις σοβαρότερες υποθέσεις περιβαλλοντικής ζηµίας που εξέτασε ο Συνήγορος
είναι το ναυάγιο του κρουαζιερόπλοιου «Sea Diamond» στον όρµο Καλντέρας της
Θήρας (Σαντορίνη). Ο Συνήγορος διαπίστωσε κατ’ αρχήν ότι οι αρµόδιοι φορείς
καθυστέρησαν σηµαντικά να ενεργοποιήσουν τους µηχανισµούς εξουδετέρωσης του
κινδύνου προσβολής του περιβάλλοντος και αδράνησαν όσον αφορά την
ολοκληρωµένη περιβαλλοντική εκτίµηση του κινδύνου.
Συνεκτιµώντας την υψηλή περιβαλλοντική σηµασία της περιοχής του ναυαγίου (η
οποία βρίσκεται σε απόσταση 1,1 ναυτικών µιλίων από περιοχή προστασίας του
δικτύου NATURA 2000) καθώς και την εντονότατη τουριστική και συνεπακόλουθα
οικονοµική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο νησί, ο Συνήγορος πρότεινε µεταξύ
άλλων, το χαρακτηρισµό του συνόλου ή τµήµατος του ναυαγίου ως απόβλητο.
Προτείνει επίσης τη µεταφορά της αρµοδιότητας αντιµετώπισης περιστατικών
θαλάσσιας ρύπανσης από ναυάγια από τα ∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία στις κεντρικές
υπηρεσίες των αρµόδιων υπουργείων ή στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση.
Φωτοβολταϊκοί σταθµοί µέσα στη ζώνη προστασίας της Υλίκης
Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε τη νοµιµότητα αδειοδότησης φωτοβολταϊκών
σταθµών εντός της ζώνης προστασίας της λίµνης Υλίκης. Η περιοχή βρίσκεται υπό
ειδικό καθεστώς προστασίας, µέσω υγειονοµικής διάταξης που επιτρέπει µόνο την
κατ’ εξαίρεση χωροθέτηση, ορισµένων δραστηριοτήτων και υπό αυστηρές
προϋποθέσεις. Επιπλέον, η ΕΥ∆ΑΠ είχε γνωµοδοτήσει αρνητικά για τη συγκεκριµένη
χωροθέτηση προτάσσοντας ως µείζον το ζήτηµα της επικινδυνότητας για το νερό σε
περίπτωση ατυχήµατος.
Ο Συνήγορος, προέβη στη σύνταξη πορίσµατος, όπου ως κύρια ζητήµατα
νοµιµότητας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης αναδείχθηκαν:
i. η παράλειψη ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, δεδοµένου ότι παρακάµφθηκε η
απαραίτητη γνωµοδότηση της ΕΥ∆ΑΠ και της Υγειονοµικής Υπηρεσίας,
ii. η παράβαση της ειδικής νοµοθεσίας για την προστασία του νερού ύδρευσης της
Πρωτεύουσας, η οποία υπερισχύει κάθε άλλης διάταξης νόµου µε χαρακτηριστικά
γενικών ρυθµίσεων και
iii. η έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας για την έλλειψη κινδύνου στο πόσιµο νερό.
Επισηµάνθηκε επιπλέον, η ανάγκη λήψης προστατευτικών µέτρων, όπως η αύξηση
των δειγµατοληψιών και η µέτρηση τοξικών στοιχείων, µε στόχο την αποφυγή
επιπτώσεων στο νερό στην περίπτωση ατυχήµατος. Ο Συνήγορος πρότεινε επίσης
την επαναφορά σε ισχύ εδαφίου του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η οποία καταργήθηκε µε την τελευταία τροποποίησή
του. Τούτο προκειµένω να διασφαλίζονται συνταγµατικώς κατοχυρωµένα αγαθά,
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όπως η δηµόσια υγεία, η προστασία της οποίας δεν επιδέχεται έκπτωση χάριν
ειδικών περιβαλλοντικών σκοπών, όπως η ανάπτυξη έργων για ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας.
Τοξικά και πόσιµο νερό
Ο Συνήγορος επιλήφθηκε αναφορών πολιτών µε αντικείµενο τις επιπτώσεις της
ρύπανσης της περιοχής του Ασωπού ποταµού στην ποιότητα του πόσιµου ύδατος
και στην αγροτική παραγωγή. Η ανεξάρτητη αρχή ζήτησε τα παρακάτω συγκεκριµένα
µέτρα για την αντιµετώπιση της ρύπανσης στην περιοχή του Ασωπού ποταµού,
προειδοποιώντας ότι τυχόν καθυστέρηση ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες για το
περιβάλλον αλλά και τη δηµόσια υγεία: θέσπιση ειδικού ορίου για το εξασθενές
χρώµιο στο πόσιµο νερό, εντατικοποίηση των ελέγχων για τη συµµόρφωση των
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων µε τα περιβαλλοντικά πρότυπα που καθορίστηκαν το
2010 και ενηµέρωση για τις επιπτώσεις της ρύπανσης στην αγροτική παραγωγή της
περιοχής.
Το ζήτηµα διασφάλισης της ποιότητας του πόσιµου νερού µετά την εµφάνιση
συγκεντρώσεων εξασθενούς χρωµίου διερευνάται από τον Συνήγορο του Πολίτη,
κατόπιν σχετικής καταγγελίας και για το ∆ήµο Μεσσαπίων. Ο Συνήγορος έχει ζητήσει
την παροχή ασφαλούς νερού στους πολίτες -σε συµµόρφωση µε δικαστική απόφαση
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, στο πλαίσιο προσωρινής δικαστικής
προστασίας, η οποία καθόρισε όριο 2 µg/lt για την περιεκτικότητα του εξασθενούς
χρωµίου στο πόσιµο νερό-, την υγειονοµική αναγνώριση του δικτύου και των πηγών
υδροληψίας, την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιµου νερού και την έγκαιρη,
συστηµατική και κατά απόλυτα διαφανή τρόπο ενηµέρωση των καταναλωτών
∆εσµεύσεις ιδιοκτησιών
Ο Συνήγορος του Πολίτη συνέχισε και κατά το 2011 τη διαµεσολαβητική του
παρέµβαση για την αντιµετώπιση των προβληµάτων στις απαλλοτριώσεις και τις
δεσµεύσεις ιδιοκτησιών εν γένει. Η διαµεσολάβηση ήταν επιτυχής αφενός στο πεδίο
της συµµόρφωσης της διοίκησης στο περιεχόµενο των δικαστικών αποφάσεων και
προώθησης της προβλεπόµενης διαδικασίας είτε για την ολοκλήρωση της
απαλλοτρίωσης είτε για την άρση της δέσµευσης, αφετέρου στο πεδίο καταβολής
των οφειλόµενων αποζηµιώσεων στους δικαιούχους.
Η προτεραιότητα του πολεοδοµικού σχεδιασµού, η οποία περιλαµβάνει εκτός των
άλλων τον καθορισµό και τη διασφάλιση των απαραίτητων κοινοχρήστων και
κοινωφελών χώρων καθίσταται ακόµα πιο επιτακτική εν όψει και της έντονης
υποβάθµισης των αστικών κέντρων. Η σηµερινή δηµοσιονοµική συγκυρία επιτάσσει
µία συστηµατικότερη προσέγγιση του ζητήµατος των απαλλοτριώσεων και
δεσµεύσεων ιδιοκτησιών. Η εξασφάλιση των αναγκαίων κονδυλίων θα πρέπει να
συνοδεύεται από έγκαιρο και απολύτως τεκµηριωµένο προγραµµατισµό όσον αφορά
τόσο την αναγκαιότητα απόκτησης χώρων όσο και την πρόοδο των διοικητικών
διαδικασιών. Αυτό θα επιτρέψει την αξιόπιστη εφαρµογή πολεοδοµικών ρυθµίσεων
και την προστασία του δικαιώµατος στην ιδιοκτησία.
Ενδεικτικές περιπτώσεις δεσµεύσεων για πολεοδοµικούς λόγους:
i. ∆έσµευση ιδιοκτησίας στα Καλύβια Αττικής: Ύστερα από τη διαµεσολάβηση του
Συνηγόρου εκδόθηκε απόφαση της Περιφέρειας Αττικής -κατ’ εφαρµογήν δικαστικής
αποφάσεως-για άρση της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση του
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ρυµοτοµικού σχεδίου, µε τον αποχαρακτηρισµό του σχετικού χώρου από κοινωφελή
σε οικοδοµήσιµο.
ii. Αίτηµα πολίτη το 2007 για έκδοση οικοδοµικής αδείας: Η απαλλοτρίωση είχε
αυτοδίκαια ανακληθεί, λόγω µη έγκαιρης καταβολής της οφειλόµενης αποζηµίωσης
στον δικαιούχο. Με τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου, οι αρµόδιες υπηρεσίες
προώθησαν εκ νέου τη διαδικασία απαλλοτριώσεως, αφού εξασφαλίσθηκε
προηγουµένως η δυνατότητα του ∆ήµου Χαϊδαρίου για καταβολή της συγκεκριµένης
αποζηµίωσης.
iii. Εκκρεµότητα τακτοποίησης ιδιοκτησίας από τον ∆ήµο Καλαµάτας: Ο Συνήγορος
συνέβαλε, ώστε να δροµολογηθούν οι ενέργειες ολοκλήρωσης της τροποποιηµένης
µελέτης πράξης εφαρµογής και καταχώρισης των αναγκαίων στοιχείων της πράξεως
στο Κτηµατολόγιο.
iv. ∆έσµευση ιδιοκτησίας στον Ελαιώνα Αττικής: Παρά την έκδοση αµετάκλητης
δικαστικής απόφασης για την άρση απαλλοτρίωσης, η δέσµευση εκκρεµούσε στον
Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας. Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου
προχώρησε η διαδικασία για την τροποποίηση του σχεδίου πόλης και την
αποδέσµευση της ιδιοκτησίας.
Ενδεικτικές περιπτώσεις δεσµεύσεων για αρχαιολογικούς σκοπούς, όπου η
διαµεσολάβηση του Συνηγόρου είχε θετική έκβαση:
i. Αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας στη Βούλα το 2001 δεν ήταν δυνατόν να
συντελεσθεί, λόγω αναγραφής λανθασµένης έκτασης στην πράξη απαλλοτρίωσης
που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Συνήγορος πέτυχε ύστερα
από πολυετή διαµεσολάβηση την έκδοση, τον ∆εκέµβριο του 2011, κοινής
υπουργικής απόφασης που διόρθωσε την επιφάνεια της έκτασης.
ii. Ακίνητο εταιρείας στη νήσο Μήλο είχε δεσµευτεί για πολλά χρόνια, λόγω εύρεσης
αρχαιοτήτων και πραγµατοποίησης αρχαιολογικής ανασκαφής. Μετά την παρέµβαση
του Συνηγόρου εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση µε την οποία εγκρίθηκε η διατήρηση
σε κατάχωση των αρχαίων καταλοίπων και η οικοδόµηση του ακινήτου.
iii. Οικόπεδο στην αρχαία αγορά της Κω είχε δεσµευτεί για δώδεκα χρόνια, χωρίς την
ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτριώσεως ενώ καθυστερούσε και η καταβολή
αποζηµίωσης. Με τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, το 2011
γνωµοδότησε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο και ο φάκελος διαβιβάσθηκε στην
αρµόδια διεύθυνση Απαλλοτριώσεων & Ακίνητης Περιουσίας. Επίσης, ο
αναφερόµενος έλαβε τα οφειλόµενα ποσά αποζηµιώσεων λόγω στέρησης χρήσης
του ακινήτου του για όλα τα παρελθόντα έτη.
iv. Ακίνητο είχε δεσµευτεί για πέντε χρόνια, λόγω µη ολοκλήρωσης της διαδικασίας
σωστικής ανασκαφής, στην περιοχή Μυκηναϊκών Τάφων στα Σπάτα Αττικής. Ύστερα
από την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική
έρευνα και το αρµόδιο Τοπικό Συµβούλιο Μνηµείων γνωµοδότησε υπέρ της
ανοικοδόµησης µε όρους.
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3. Κοινωνική πολιτική
Οι κρατικές παρεµβάσεις στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής συρρικνώνονται ή
αποκλείονται λόγω έλλειψης πόρων και της πρωτοφανούς πολιτικής λιτότητας, ενώ
επιτείνονται φαινόµενα που απαιτούν την ανταπόκριση του κοινωνικού κράτους.
Είναι επιτακτική ανάγκη να υλοποιηθούν οι µεταρρυθµίσεις που θα το καταστήσουν
πιο αποτελεσµατικό. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να περιοριστεί ή
ακόµα και να εκµηδενιστεί ο αντισταθµιστικός ρόλος που µπορεί να παίξει η
κοινωνική πολιτική στην εκ των πραγµάτων απώλεια του εισοδήµατος. Οι υποθέσεις
που παρατίθενται ενδεικτικά αφορούν τους κρίσιµους τοµείς της κοινωνικής
ασφάλισης και της πρόσβασης σε παροχές υγείας.
Μονάδες εντατικής θεραπείας
Κατά τη διερεύνηση αναφοράς πολίτη ο Συνήγορος εντόπισε την ανάγκη
ορθολογικής κατανοµής των διαθέσιµων κλινών µονάδων εντατικής θεραπείας
(ΜΕΘ) στο πλαίσιο του δηµοσίου συστήµατος υγείας και των ιδιωτικών φορέων που
συµπράττουν µε αυτό µέσω της εγκαθίδρυσης µίας διαδικασίας εισαγωγής,
συντονισµού και εποπτείας της διάθεσης των κλινών. Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό
ότι ασθενής που µεταφέρθηκε µε το ΕΚΑΒ σε δηµόσιο νοσοκοµείο της Αθήνας,
παρέµεινε επί δεκαήµερο σε κοινό θάλαµο, όπου τελικά απεβίωσε, χωρίς να
µεταφερθεί σε κλίνη ΜΕΘ του ίδιου ή άλλου νοσοκοµείου, αφού οι σχετικές κλήσεις
προς το ΕΚΑΒ δεν είχαν αποτέλεσµα.
Για το θέµα αυτό έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση µε τίτλο «Αναµόρφωση του
συστήµατος εισαγωγής, προγραµµατισµού και ελέγχου στις ΜΕΘ», η οποία
αποσκοπούσε στην εγκαθίδρυση ενός συστήµατος διαχείρισης των κλινών που
περιλαµβάνει εκτός από την απλή διακίνησή τους και µέτρα για τον έλεγχο και την
εποπτεία του συστήµατος, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας.
Όµως, στην πράξη οι διαθέσιµες κλίνες ΜΕΘ, καθώς και οι ασθενείς χρήζοντες
νοσηλείας σε ΜΕΘ, δηλώνονται προς το ΕΚΑΒ, το οποίο αναλαµβάνει τη διευθέτησή
τους σε συνεργασία µε τους διευθυντές ΜΕΘ ή εκπροσώπους αυτών. Ωστόσο,
κατ’αυτόν τον τρόπο, εκλείπει κάθε στοιχείο προγραµµατισµού και συντονισµού
µεταξύ των ΜΕΘ των επιµέρους νοσοκοµείων, ελέγχου και επιτελικής εποπτείας.
Η µη εφαρµογή της σχετικής απόφασης συνιστά σοβαρό ζήτηµα παραβίασης της
νοµιµότητας. Η συµµόρφωση µε αυτήν δεν µπορεί να επαφίεται στη διακριτική
ευχέρεια των δηµοσίων υπηρεσιών.
Σύνταξη γονέων µε ανάπηρα παιδιά
Με νόµο του 2011 (άρθρο 37 του Ν. 3996/2011) αυξήθηκε ο χρόνος ασφάλισης για
τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος των γονέων ανάπηρων παιδιών.
Όµως στον ίδιο νόµο οριζόταν ότι οι επιπλέον αυτές προϋποθέσεις θα ίσχυαν όχι
µόνο για τις νέες αλλά και για τις ήδη εκκρεµείς αιτήσεις, οι οποίες δεν είχαν ακόµη
διεκπεραιωθεί (ενδεχοµένως και µε ευθύνη της διοίκησης). Αυτό είχε ως αποτέλεσµα,
σε πολλές περιπτώσεις να εφαρµόζεται δυσµενέστερο καθεστώς από αυτό που
ίσχυε όταν υπεβλήθη η αίτηση συνταξιοδότησης. Κάτι τέτοιο ήταν σαφώς αντίθετο
στις αρχές του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, και προκαλούσε παράλληλα
σοβαρότατα προβλήµατα στους ενδιαφερόµενους. Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέδωσε
σχετικό πόρισµα και τελικά το ζήτηµα επιλύθηκε αφού, µε νεότερη ρύθµιση (Ν.
4052/2012 στο άρθρο 138), όλες οι εκκρεµούσες αιτήσεις κρίνονται µε το
προηγούµενο καθεστώς.

10

Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στη βεβαίωση χρόνου ασφάλισης υποψηφίων
συνταξιούχων από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
Το τελευταίο χρονικό διάστηµα σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, οι αρµόδιες
Υπηρεσίες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ καθυστερούν πολλές φορές έως και ένα έτος να
βεβαιώσουν τον διανυθέντα χρόνο ασφάλισης, µε αποτέλεσµα η τελική καθυστέρηση
απονοµής σύνταξης να υπερβαίνει και τα 2 έτη.
Σε επαφή που είχε ο Συνήγορος του Πολίτη µε τη ∆ιοίκηση του Ιδρύµατος, δόθηκε η
διαβεβαίωση ότι θα γίνουν οι κατάλληλες οργανωτικές παρεµβάσεις ώστε να
αντιµετωπισθούν τα συσσωρευµένα αιτήµατα. Το πρόβληµα εξακολουθεί ωστόσο να
επιδεινώνεται.
Αύξηση ποσοστού συµµετοχής σε δαπάνη για υγειονοµικό υλικό (χρόνιες
παθήσεις)
Η έκταση της παρεχόµενης κάλυψης της ασθένειας περιορίζεται όταν µε παράτυπες
κανονιστικές πράξεις ορίζονται ή αυξάνονται τα ποσοστά συµµετοχής των
ασφαλισµένων στη δαπάνη για εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη. Μια τέτοια αύξηση,
πέραν των ζητηµάτων νοµιµότητας που θέτει, πλήττει ιδιαίτερα την κατηγορία των
χρονίως πασχόντων ασφαλισµένων, οι οποίοι, σε αντιστάθµισµα της µεγάλης
ψυχικής, σωµατικής και οικονοµικής επιβάρυνσης την οποία συνεπάγεται η χρόνια
πάθηση, απαλλάσσονται από τη συµµετοχή.
Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά χρόνια πάσχουσας ασφαλισµένης του Ενιαίου
Ταµείου Ανεξάρτητα Αυτοαπασχολούµενων (ΕΤΑΑ) σχετικά µε την αύξηση σε 50%
των ποσοστών συµµετοχής στις δαπάνες όλων των ασφαλισµένων των επιµέρους
Τοµέων Υγείας µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του ΕΤΑΑ. Η αύξηση αυτή
αποφασίστηκε τόσο για τους ασφαλισµένους µε 25% ποσοστό συµµετοχής όσο και
για εκείνους για τους οποίους οριζόταν µηδενικό ποσοστό συµµετοχής στη δαπάνη
για την προµήθεια ειδικού, επακριβώς αναφερόµενου στον νόµο υγειονοµικού
υλικού.
Ο Συνήγορος επεσήµανε ότι δεν είναι αρµοδιότητα του διοικητικού συµβουλίου του
ΕΤΑΑ να αυξήσει τα ποσοστά συµµετοχής που προβλέπουν οι κανονισµοί
περίθαλψης των επιµέρους ταµείων που εντάχθηκαν στο ΕΤΑΑ µε απόφασή του. Με
νεότερη απόφασή του το διοικητικό συµβούλιο του ταµείου τροποποίησε την επίµαχη
διάταξη και επανήλθαν σε ισχύ τα προβλεπόµενα στους κανονισµούς.
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4. Εκπαίδευση
Η λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων καθώς και των φορέων οι οποίοι εποπτεύονται από αυτό
αποτέλεσαν αντικείµενο αναφορών προς τον Συνήγορο του Πολίτη και µέσα στο
2011. Σηµαντικός αριθµός αναφορών καταδεικνύει διαχρονικά προβλήµατα, όπως
π.χ. η κακή ποιότητα του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το εκπαιδευτικό σύστηµα,
αλλά και η συχνότητα – ίσως και η προχειρότητα – µε την οποία µεταβάλλονται οι
ουσιαστικές προϋποθέσεις και οι διαδικασίες αναγνώρισης τυπικών προσόντων,
διορισµού και πρόσληψης των εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερα συχνά τίθεται το κρίσιµο
ζήτηµα της ασφάλειας δικαίου, η απουσία της οποίας δοκιµάζει την αξιοπιστία των
υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας αφενός και υπονοµεύει τα δικαιώµατα των
υποψήφιων εκπαιδευτικών αφετέρου. Περαιτέρω προβλήµατα αφορούν τον ελλιπή
συντονισµό υπηρεσιών, τις διοικητικές πρακτικές που θίγουν δικαιώµατα
εκπαιδευτικών ή και σπουδαστών, την έλλειψη έγκαιρης πληροφόρησης των
ενδιαφερόµενων πολιτών, καθώς και ζητήµατα µετάβασης από το παλαιό στο νέο
σύστηµα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Πρόσβαση στην εκπαίδευση
Η διαδικασία πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση εγείρει ζητήµατα όσον αφορά
την ουσιαστική εφαρµογή τής συνταγµατικώς κατοχυρωµένης αρχής της ισότητας.
Παράλληλα προβλήµατα εµφανίζονται στις νοµικές ρυθµίσεις που µεταφέρουν την
αρχή αυτή στη διοικητική πράξη. Μια χαρακτηριστική περίπτωση που προέκυψε
µέσα στο 2011 ήταν η απόρριψη αιτήµατος φοιτήτριας Βιολογίας του Πανεπιστηµίου
Κρήτης για µετεγγραφή στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, λόγω υψηλού οικογενειακού
εισοδήµατος. Σε αυτό συνυπολογίσθηκε, µε βάση σχετική εγκύκλιο, και το ατοµικό
εισόδηµα της µεγαλύτερης αδελφής της που εργάζεται, διαµένει χωριστά και
υποβάλλει αυτοτελή φορολογική δήλωση. Ο Συνήγορος επισήµανε ότι δεν είναι
νόµιµο να συνυπολογίζονται εισοδήµατα, από τα οποία δεν αντλεί στήριξη ο
ενδιαφερόµενος φοιτητής. Ανταποκρινόµενο, το Πανεπιστήµιο Αθηνών έκανε δεκτή
τη σχετική ένσταση.
Σε άλλη υπόθεση, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διέκοπτε την προσαύξηση στη σύνταξη ή την
σύνταξη λόγω θανάτου που χορηγείται σε ορφανούς µαθητές, όταν οι τελευταίοι
συµπλήρωναν το 18 έτος της ηλικίας τους παρά το γεγονός ότι συνέχιζαν να φοιτούν
κανονικά στο Λύκειο. Μάλιστα εάν οι τελευταίοι ενηλικιώνονταν πριν την αποφοίτησή
τους από το Λύκειο, η σύνταξη δεν χορηγούνταν αναδροµικά ακόµη και εάν
συνέχιζαν, µέσα στην ίδια χρονιά τις σπουδές τους στα ΑΕΙ.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, διαπιστώνοντας το πρόβληµα και τις συνέπειες που έχει
στην εκπαίδευση των νέων ανθρώπων και ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν στις πλέον
ευπαθείς οµάδες, πρότεινε την αδιάλειπτη καταβολή της παροχής, εφόσον οι
δικαιούχοι δεν είχαν ολοκληρώσει την φοίτησή τους στο Λύκειο, σε κάθε δε
περίπτωση, εφόσον εισαχθούν σε ΑΕΙ την ίδια χρονιά η παροχή να χορηγείται
αναδροµικά από την ηµέρα της διακοπής της. Τελικά, η πρόταση του Συνηγόρου του
Πολίτη έγινε, εν µέρει, δεκτή, αφού µε την παρ.6 του άρθρου 20 του Ν. 4019/2011,
προβλέφθηκε η αναδροµική καταβολή της παροχής, µεταξύ του εποµένου της
ενηλικίωσης µήνα και του µήνα έναρξης του ακαδηµαϊκού έτους.
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5. Ελευθερία και ασφάλεια
Η επιλογή µεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας ή, µε άλλη διατύπωση, µεταξύ
δικαιωµάτων και «αποτελεσµατικότητας» αποτελεί παλαιό όσο και σύγχρονο δίληµµα
για τη στάση του κράτους απέναντι στους πολίτες. Ο Συνήγορος καλείται να
διερευνήσει αναφορές πολιτών για θέµατα µετανάστευσης, αστυνόµευσης ή
σωφρονισµού που τοποθετούνται στο σηµείο συνάντησης του κρατικού
καταναγκασµού αφενός και των εγγυήσεων κρίσιµων ατοµικών και συλλογικών
δικαιωµάτων αφετέρου. Άλλωστε, ιδίως κατά τα τελευταία χρόνια, οι σχετικές
αφορµές παρέµβασης έχουν διπλή προέλευση: ορισµένοι πολίτες εγκαλούν το
κράτος για ελλιπή αστυνόµευση και άλλοι για υπερβάσεις κατά την αστυνόµευση.
Ανταποκρινόµενος και στις δύο αυτές κατηγορίες υποθέσεων, ο Συνήγορος
προσπαθεί σταθερά να πείσει ότι η ελευθερία και η ασφάλεια, ως δηµόσια αγαθά,
είναι δυνατόν να τύχουν συνδυασµένης και ισόρροπης προστασίας στο πλαίσιο
αρχών και κανόνων του κράτους δικαίου.
Η κατάσταση του σωφρονιστικού συστήµατος
Τα προβλήµατα του σωφρονιστικού συστήµατος εξακολούθησαν να υφίστανται
αµείωτα και κατά το έτος 2011: υπερπληθυσµός, δυσµενείς συνθήκες διαβίωσης και
ανεπαρκείς παροχές υγείας. Μάλιστα, σε συνθήκες σοβαρής οικονοµικής κρίσης
ενισχύεται ο προβληµατισµός για την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου
υπό συνθήκες εγκλεισµού. Ο Συνήγορος, παρέµεινε σταθερός συνοµιλητής των
κρατουµένων για τα ζητήµατα που τους απασχολούν, ενώ παράλληλα συνεχίστηκε η
πολυεπίπεδη επικοινωνία και συνεργασία του µε το υπουργείο ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Εκτός από τις συνήθεις αναφορές που
ερεύνησε (τακτικές άδειες, συνθήκες διαβίωσης), διενεργήθηκαν αυτοψίες ή
επανέλεγχοι σε φυλακές, ενώ εκδόθηκαν σε τόµο, και απεστάλησαν σε όλα τα
καταστήµατα κράτησης, οι παρεµβάσεις της ανεξάρτητης αρχής για ζητήµατα
ποινικού εγκλεισµού.
Παράµετροι ασφάλειας στη διαχείριση του µεταναστευτικού ζητήµατος
Ο Συνήγορος αντιµετωπίζει το µεταναστευτικό ως κατ’ αρχήν ζήτηµα ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. Ωστόσο ουδέποτε παρέβλεψε τις άλλες ποικίλες παραµέτρους του,
ιδιαίτερα δε το στοιχείο της ασφάλειας και της κοινωνικής συνοχής. Στόχος µάλιστα
των παρεµβάσεών του είναι να εµφυσήσει και στη διοίκηση την ίδια πολυδιάστατη
θεώρηση. Παρ’ όλα αυτά, όπως και στο παρελθόν, έτσι και από σειρά υποθέσεων
του 2011 έχουν αναδειχθεί καινοφανείς περιπτώσεις όπου η διοίκηση, είτε λόγω
παραδοσιακών εµµονών περί την αρχή της δηµόσιας ασφάλειας είτε απλώς και µόνο
λόγω αντικειµενικών οργανωτικών δυσκολιών, ανατρέπει ή ακυρώνει την εφαρµογή
θεσµοθετηµένων διαδικασιών.
Ένα τέτοιο παράδειγµα ήταν η περίπτωση αλλοδαπού που προσπάθησε να υπαχθεί
στο Πρόγραµµα Εθελοντικού Επαναπατρισµού, συνελήφθη λόγω ανεκτέλεστης
δικαστικής απέλασης και παραπέµφθηκε σε δίκη, µε αποτέλεσµα τη µαταίωση του
επαναπατρισµού του. Ωστόσο το πρόγραµµα αυτό, χρηµατοδοτούµενο από
ευρωπαϊκούς πόρους, απευθύνεται εξ ορισµού σε πρόσωπα που είτε µπήκαν
παράνοµα στη χώρα είτε εξέπεσαν της νοµιµότητας παραµονής τους, οπότε κατά
πάσα πιθανότητα θα εκκρεµεί σε βάρος τους είτε ποινική δίωξη είτε εκτέλεση
διοικητικών µέτρων ή µέτρων ασφαλείας. Το κρίσιµο αυτό στοιχείο δεν φαίνεται να
έχει ληφθεί υπόψη, καθώς δεν παρέχεται κατάλληλη ενηµέρωση των
ενδιαφεροµένων ούτε νοµική συνδροµή. Οι ελλείψεις αυτές επί της ουσίας αναιρούν
τους στόχους του ίδιου του προγράµµατος και στην πράξη το µαταιώνουν, καθώς
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είναι βέβαιο ότι το ενδεχόµενο εµπλοκής σε ποινικές διαδικασίες θα αποθαρρύνει και
όσους θα έβλεπαν θετικά την ένταξή τους. Ο Συνήγορος πρότεινε, σε περιπτώσεις
που υπάρχει προηγούµενη άσκηση ποινικής δίωξης ή επιβληθείσα ποινή ή δικαστική
απέλαση για αδικήµατα σχετιζόµενα µε την παράνοµη είσοδο ή παραµονή, να
προβλεφθεί είτε παύση της δίωξης είτε άφεση της ποινής, προκειµένου να
υλοποιηθεί η υπαγωγή στο Πρόγραµµα Εθελοντικού Επαναπατρισµού.
Ανταποκρινόµενο, το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης συνέστησε νοµοπαρασκευαστική
επιτροπή για το θέµα.
Επίσης, σηµαντικά προβλήµατα εξακολουθούν να διαπιστώνονται στη λειτουργία της
∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής λόγω της έλλειψης προσωπικού στο Τµήµα
Αλλοδαπών και κυρίως στο Τµήµα Ασύλου. Παρά τις αλλαγές που έχουν επέλθει µε
το Π∆ 114/2010, παραµένει ιδιαίτερα έντονο το πρόβληµα της πρόσβασης στη
διαδικασία ασύλου, καθώς και στις διαδικασίες παραλαβής και εξέτασης των
σχετικών αιτηµάτων.
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6. Η αυτοδιοίκηση σε µετάβαση
Στη διάρκεια του 2011 τέθηκε σε εφαρµογή η νέα θεσµική αρχιτεκτονική της
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης, γνωστή µε το όνοµα
«Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010). Κατά τη διερεύνηση καταγγελιών πολιτών µέσα στο
2011, ο Συνήγορος εντόπισε σηµαντικό αριθµό προβληµάτων στην οργάνωση και τη
λειτουργία της διοίκησης, τα οποία σχετίζονται άµεσα και έµµεσα µε τη νέα
κατάσταση που δηµιουργεί η µεταρρύθµιση αυτή.
Ένα από τα κυριότερα ζητήµατα που προέκυψαν κατά την εφαρµογή του
«Καλλικράτη» ήταν η λειτουργική και χωρική αναδιοργάνωση των επιπέδων
διακυβέρνησης (δήµοι, περιφέρειες, αποκεντρωµένη διοίκηση). Τα κριτήρια βάσει
των οποίων επιχειρήθηκε η αναδιοργάνωση των αρµοδιοτήτων και η γεωγραφική
οριοθέτηση των νέων διοικητικών οντοτήτων φαίνεται να µην είναι λειτουργικά.
Οι δυσλειτουργίες που προέκυψαν όξυναν την αδυναµία των ήδη διστακτικών και
αναποτελεσµατικών διοικητικών δοµών να επιλύσουν προβλήµατα σε τοµείς
καίριους για την αναπτυξιακή διαδικασία και την εύρυθµη λειτουργία του κράτους
πρόνοιας και του κράτους δικαίου (βλ. κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, αδειοδότηση,
περιβαλλοντικές επιπτώσεις χωροθέτησης και λειτουργίας επιχειρήσεων).
Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων
Μια χαρακτηριστική περίπτωση στην οποίαν ανέκυψαν δυσλειτουργίες ήταν η
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ρύθµιση του Καλλικράτη που αφορά την ανάθεση
στις αποκεντρωµένες διοικήσεις της αρµοδιότητας να εκτελούν αποφάσεις
κατεδάφισης των αυθαιρέτων. Κατά τη διερεύνηση υποθέσεων αυθαίρετων
κατασκευών, ο Συνήγορος διαπίστωσε τον δισταγµό των νέων αυτών υπηρεσιών να
εφαρµόσουν τον νόµο υλοποιώντας κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισµάτων. Οι λόγοι
τους οποίους επικαλούνται εκτείνονται από την έλλειψη υποδοµής και προσωπικού
ως απόψεις περί έλλειψης συνάφειας µε το κύριο αντικείµενο αρµοδιότητάς τους.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις Αττικής και
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, οι οποίες δήλωσαν αδυναµία εκτέλεσης
της αρµοδιότητας, επειδή δεν διαθέτουν τα απαραίτητα οικονοµικά και τεχνικά µέσα.
Υπήρξαν ακόµη και περιπτώσεις πλήρους άρνησης άσκησης της αρµοδιότητας, µε
το σκεπτικό ότι αυτή δεν συνάδει µε το γενικότερο πλαίσιο της αρµοδιότητας της
αποκεντρωµένης διοίκησης. Αυτό το επιχείρηµα επικαλέστηκε η Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας σε υπόθεση που αφορούσε και πάλι κατεδάφιση
κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Σε συνδυασµό µε την έλλειψη περιφερειακών
υπηρεσιών και εξειδικευµένου προσωπικού, η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κεντρικής
Μακεδονίας υποστήριξε τη θέση της αυτή ακόµη και µε σχετικό αίτηµά της προς το
Υπουργείο Εσωτερικών περί µεταφοράς της αρµοδιότητας κατεδαφίσεων στις
περιφέρειες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση ο οικείος δήµος
είχε δηλώσει ότι µπορεί να υποστηρίξει τεχνικά το έργο της κατεδάφισης. Με
νεότερες νοµοθετικές ρυθµίσεις ανατέθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και
Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ) συντρέχουσα αρµοδιότητα κατεδάφισης σε δάση,
δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, αιγιαλό-παραλία, ρέµατα και άλλα ευαίσθητα
οικοσυστήµατα.
Οι νέες ρυθµίσεις δηµιουργούν σύγχυση αρµοδιοτήτων και συνθήκες µεταβίβασης
ευθυνών, που οδηγούν τελικώς σε αδράνεια της διοίκησης. Παρά λοιπόν τις όποιες
προσπάθειες του νοµοθέτη οι αυθαίρετες κατασκευές παραµένουν στη θέση τους.
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Ο Συνήγορος ζήτησε να καθοριστούν τα κριτήρια δυνάµει των οποίων η ΕΥΕΚΑ θα
αναλαµβάνει την κατεδάφιση στις προαναφερόµενες περιοχές. Μέχρι την έκδοση των
απαραίτητων διευκρινίσεων, η ανεξάρτητη αρχή θα ζητά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας περί αυθαιρέτων στις περιπτώσεις συντρέχουσας αρµοδιότητας τόσο
από την ΕΥΕΚΑ όσο και από τις αποκεντρωµένες διοικήσεις.
Αδυναµία εκπλήρωσης συµβατικών υποχρεώσεων
Η καθυστέρηση των ΟΤΑ να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, είτε αυτές αφορούν
συµβατικές υποχρεώσεις ή παροχές προς τους πολίτες είτε προκύπτουν από άλλους
λόγους (π.χ. απαλλοτριώσεις), επιτείνεται στο µεταβατικό στάδιο που διανύει η
αναδιοργάνωση της περιφερειακής και τοπικής διοίκησης. Αν και το οικονοµικό
πρόβληµα των ΟΤΑ είναι ήδη γνωστό, η µετάβαση στο νέο καθεστώς µε
συγχωνεύσεις δήµων και νοµικών προσώπων που ήταν ήδη υπερήµεροι οφειλέτες
δηµιουργεί σηµαντικές περαιτέρω καθυστερήσεις στην αποπληρωµή οφειλών προς
ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η µεταβατική φάση στην οποία βρίσκονται οι νέοι
καλλικρατικοί δήµοι συµπίπτει µε την περίοδο σοβαρής οικονοµικής στενότητας λόγω
της κρίσης, γεγονός που επιτείνει τις καθυστερήσεις. Ο Συνήγορος στις σχετικές
παρεµβάσεις του επισηµαίνει ιδιαίτερα την υποχρέωση να τηρείται η χρονική
προτεραιότητα στην ικανοποίηση των οικονοµικών υποχρεώσεων των δήµων ως
έκφραση της αρχής της χρηστής διοίκησης.
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7. Εγκύκλιοι έναντι νόµων
Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του ο Συνήγορος έχει καταγράψει ποικίλες
µεθόδους µε τις οποίες η διοίκηση παραλλάσσει ή εξουδετερώνει συστηµατικά τις
επιλογές του νοµοθέτη. Το συνηθέστερο µέσο για τέτοιες πρακτικές αποτελεί η
εγκύκλιος. Ενώ εµφανίζεται να διευκρινίζει ή να ερµηνεύει νοµοθετικές διατάξεις, στην
ουσία συχνά τις ανατρέπει αµέσως ή εµµέσως. Όπως αναδεικνύεται στη συνέχεια,
τέτοιες πρακτικές συναντώνται σε ποικίλα πεδία πολιτικής.
Ευθεία ανατροπή διατάξεων νόµου µε εγκύκλιο
Μια τέτοια περίπτωση αφορούσε δικαιούχους µειωµένης σύνταξης γήρατος,
αναπηρίας ή λόγω θανάτου, µε ποσό σύνταξης µικρότερο των 400 ευρώ, στους
οποίους δεν χορηγήθηκαν τα προβλεπόµενα επιδόµατα Χριστουγέννων και αδείας
2010 και Πάσχα 2011, κατά παράβαση του Ν. 3845/2010 και της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης που ορίζει µεταξύ άλλων ότι “… τα επιδόµατα Χριστουγέννων, Πάσχα και
αδείας δεν µπορεί να είναι µικρότερα των ποσών που ελάµβαναν µε βάση τις
προϊσχύουσες του Ν. 3845/2010 διατάξεις”.
Ωστόσο, στην εγκύκλιο 53/2010 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε την οποία παρέχονται οδηγίες
σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων αυτών, στο σηµείο που αναφέρεται στους
χαµηλοσυνταξιούχους κάτω των 400 ευρώ η λέξη «µικρότερα» έχει αντικατασταθεί
µε τη λέξη «µεγαλύτερα» διαφοροποιώντας έτσι πλήρως το νόηµα της ρύθµισης.
Αντίστοιχη πρακτική ακολούθησαν και άλλοι ασφαλιστικοί οργανισµοί.
Ο Συνήγορος τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση, µια εγκύκλιος δεν µπορεί να παράγει
αντίθετο δίκαιο από αυτό που µε σαφήνεια ορίζεται από τον σχετικό νόµο, ούτε
φυσικά να «αποσαφηνίζει» τον νόµο επί τα χείρω. Πρότεινε δε να εκδοθεί νέα
εγκύκλιος, απολύτως εναρµονισµένη µε τις ρυθµίσεις του Ν. 3845/2010, να
χορηγηθεί σε όλους τους συνταξιούχους κάτω των 400 ευρώ η διαφορά µεταξύ των
επιδοµάτων που έλαβαν και εκείνων που προβλέπονται, καθώς επίσης εφεξής να
χορηγούνται τα επιδόµατα αυτά στο ύψος ακριβώς που προβλέπονται από τον νόµο.
Λατινική απόδοση ονοµατεπωνύµων σε διαβατήρια
Περίπτωση όπου η πρακτική της διοίκησης αντίκειται στον νόµο αποτελεί η υπόθεση
Ελλήνων πολιτών που ζουν στο εξωτερικό, οι οποίοι διαµαρτύρονται επειδή η
Ελληνική Αστυνοµία εφαρµόζει το «πρότυπο ΕΛΟΤ 743» κατά τη µεταγραφή
ονοµατεπωνύµων σε διαβατήρια. Κι αυτό παρά την ισχύουσα υπουργική απόφαση
που προβλέπει παρέκκλιση µε βάση διαφορετική εγγραφή σε ελληνικό ή αλλοδαπό
δηµόσιο έγγραφο. Ο Συνήγορος επισήµανε ότι η αντιφατική αυτή πρακτική προξενεί
δυσεπίλυτα προβλήµατα απόδειξης ταυτοπροσωπίας. Ανταποκρινόµενη, η ΕΛΑΣ
ζήτησε νέα σχετική γνωµοδότηση από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους µε την
οποία αντιµετωπίζονται εν µέρει τα πρακτικά προβλήµατα µε τη µέθοδο της διπλής
αναγραφής. Ο Συνήγορος όµως επιµένει ότι οριστική επίλυση θα αποτελούσε µόνον
η πλήρης εφαρµογή της ισχύουσας υπουργικής απόφασης.
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8. Ίση µεταχείριση
Κατά το 2011, o Συνήγορος διερεύνησε 57 υποθέσεις στις οποίες εφέρετο να
συντρέχει διακριτική µεταχείριση σε βάρος κάποιου ή κάποιων προσώπων για
λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις του Ν. 3304/2005.
Όσον αφορά ειδικότερα το πεδίο των διακρίσεων, οι πολίτες καταγγέλλουν διακρίσεις
λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής (50%), αναπηρίας (23%), ηλικίας (25%) και
σεξουαλικού προσανατολισµού (2%).
Σε κάθε περίπτωση, παραµένει επίκαιρη η ανάγκη περαιτέρω ενηµέρωσης των
πολιτών όσον αφορά την παρεχόµενη προστασία από τον νόµο κατά των
διακρίσεων για το σύνολο των λόγων διάκρισης ιδίως για τους λόγους εκείνους των
οποίων η δηµοσιοποίηση θα µπορούσε να αποθαρρύνει τον πολίτη από το να
διεκδικήσει έννοµη προστασία (σεξουαλικός προσανατολισµός, θρησκευτικές ή άλλες
πεποιθήσεις). Είναι χαρακτηριστικό ότι και το έτος 2011 απουσιάζουν σχεδόν
πλήρως αναφορές για διακρίσεις λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων και
σεξουαλικού προσανατολισµού, γεγονός που εξακολουθεί να προβληµατίζει έντονα
τον Συνήγορο του Πολίτη, αφού προφανώς και δεν µπορεί να εκληφθεί ως ένδειξη,
πολλώ δε µάλλον ως τεκµήριο, ανυπαρξίας διακρίσεων στα πεδία αυτά.
Αντιθέτως, στην περίπτωση των διακρίσεων λόγω φυλετικής καταγωγής είναι
ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις εξακολουθούν να καταλαµβάνουν
σηµαντικό ποσοστό στον συνολικό αριθµό αναφορών που κάθε έτος υποβάλλονται
για διακρίσεις, χωρίς ωστόσο ακόµη ο αριθµός τους να κρίνεται αντιπροσωπευτικός
της ιδιαίτερης έντασης και οξύτητας των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν
συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες όπως οι Ροµά.
Κοινωνική ένταξη και συνθήκες διαβίωσης Ροµά
Στο πλαίσιο της ειδικής αποστολής του ως φορέα καταπολέµησης των διακρίσεων, ο
Συνήγορος µεσολαβεί για την επίλυση προβληµάτων κοινωνικής ένταξης των
ελλήνων τσιγγάνων, συντονίζοντας τις επαφές ανάµεσα στις κοινότητες των ίδιων
των τσιγγάνων και στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά το 2011, ιδιαίτερα
αξιοσηµείωτη υπήρξε η σχετική ανταπόκριση του ∆ήµου Αλιάρτου Βοιωτίας, ο
οποίος ανέλαβε συγκεκριµένα έργα εξωραϊσµού και βελτίωσης υποδοµών µε
ταυτόχρονη αυτοδέσµευση των κατοίκων των καταυλισµών, επί ζητηµάτων που
ενδιαφέρουν την πλειονότητα των δηµοτών.
∆ιάκριση λόγω ηλικίας
Τον Συνήγορο απασχόλησε η πρόβλεψη ορίων ηλικίας ως απαραίτητη προϋπόθεση
για την υποβολή υποψηφιότητας σε προκηρύξεις θέσεων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ.
Συγκεκριµένα, οι γραµµατείες των συµβουλίων προσλήψεων και αξιολογήσεων δεν
διαβιβάζουν τους φακέλους στους εισηγητές για την εκπόνηση της σχετικής
εισήγησης και τα συµβούλια δεν εξετάζουν τους φακέλους όταν οι υποψήφιοι έχουν
υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο λήξης της προθεσµίας για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Ο Συνήγορος έχει απευθυνθεί στην ηγεσία του
υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης ζητώντας την αναµόρφωση του
σχετικού νοµικού πλαισίου, σύµφωνα και µε τις επιταγές τής ίσης µεταχείρισης στην
απασχόληση και την εργασία.
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9. Φύλο και εργασιακές σχέσεις
To 2011, οι καταγγελίες για διακρίσεις σε βάρος εργαζοµένων γυναικών στον ιδιωτικό
τοµέα παρουσίασαν σηµαντική αύξηση (53% το 2011 έναντι 37% το 2010) στο
σύνολο των υποθέσεων αυτής της κατηγορίας, που ανήλθαν σε περίπου 300.
Παρατηρήθηκε επίσης αύξηση των τηλεφωνηµάτων εργαζοµένων που αναζητούν
γενική πληροφόρηση για τα εργασιακά τους δικαιώµατα, καθώς και συµβουλές για
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στην εργασία τους. Ο Συνήγορος του Πολίτη
αποδίδει την αύξηση αυτή στα νοµοθετικά µέτρα που ελήφθησαν για τη
δηµοσιονοµική προσαρµογή της χώρας στις απαιτήσεις των Μνηµονίων, τα οποία
συνέβαλαν, µεταξύ άλλων, στη µαζική απώλεια θέσεων εργασίας σε ιδιωτικό και
δηµόσιο τοµέα και σε µία άνευ προηγουµένου ασύντακτη απορρύθµιση της
εργατικής νοµοθεσίας. Εξαιτίας ή επ’ αφορµή της κρίσης, οι επιχειρήσεις
αντικατέστησαν µεγάλο αριθµό µόνιµων σχέσεων εργασίας µε άλλους τύπους
επισφαλούς απασχόλησης (π.χ. µερική και εκ περιτροπής εργασία, ενοικιαζόµενο
προσωπικό, ανάθεση εργασιών σε εργολάβους). Ένα µακροχρόνιο αποτέλεσµα της
κρίσης προεξοφλείται ότι θα είναι η µόνιµη αντικατάσταση των θέσεων αυτών µε
ευέλικτες µορφές απασχόλησης, που συνοδεύονται από σηµαντικά µειωµένες ώρες
ή ηµέρες εργασίας και αντίστοιχα µειωµένες αποδοχές.
Το ποσοστό των εργαζόµενων γυναικών που ωθείται να καταλάβει τέτοιες
επισφαλείς θέσεις είναι αυξηµένο και γι’ αυτό ορατές, περισσότερο από ποτέ, είναι
πλέον οι διακρίσεις που καταγράφει ο Συνήγορος του Πολίτη σε βάρος τους.
- Πρόστιµο σε εργοδότη που µετέτρεψε παρανόµως σε εκ περιτροπής την
πλήρη απασχόληση εργαζόµενης σε άδεια µητρότητας
Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η µονοµερής βλαπτική µεταβολή της
εργασιακής σχέσης εγκύου ή ευρισκόµενης σε άδεια µητρότητας, ως προς τις ώρες ή
τις µέρες απασχόλησης. Ο εργοδότης προσπαθεί να δικαιολογήσει τη µετατροπή
αυτή, επικαλούµενος τη θέση της εργαζόµενης σε «σύστηµα εκ περιτροπής
εργασίας» όπως προβλέπει σχετικός νόµος του 2010, του οποίου, ωστόσο, οι
διατάξεις καταστρατηγούνται στην πράξη.
Βοηθός λογιστή µε σύµβαση αορίστου χρόνου, εργαζόµενη κατά πλήρες ωράριο σε
εµπορική εταιρεία επί 9 έτη, ενηµερώθηκε από τον εργοδότη της, λίγο προτού
επιστρέψει από εξάµηνη άδεια προστασίας µητρότητας, ότι θα απολυθεί. Τελικά ο
εργοδότης τής γνωστοποίησε την απόφασή του να µετατρέψει την εργασιακή της
σχέση σε «εκ περιτροπής», δηλαδή σε µειωµένη χρονικά παροχή εργασίας κατά
ορισµένες µέρες της εβδοµάδας, αµέσως µετά την επάνοδό της στην εργασία.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε στον εργοδότη ότι δεν είχε τηρήσει τις εκ του
νόµου τιθέµενες προϋποθέσεις για τη µονοµερή επιβολή εκ περιτροπής εργασίας.
Ειδικότερα, δεν είχε προσκοµίσει κανένα στοιχείο από το οποίο να προκύπτει µείωση
του κύκλου εργασιών της επιχείρησής του, π.χ. µείωση παραγγελιών, εισπράξεων ή
εσόδων, και η οποία να είναι τόσο σηµαντική που να θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιµότητά
της, ώστε να δικαιολογεί την εκ περιτροπής εργασία ως ηπιότερο µέτρο αντί της
απόλυσης. Επίσης, η απόφαση του εργοδότη αφορούσε µόνο την συγκεκριµένη
εργαζόµενη, αφού δεν φαινόταν να θίγεται το υπόλοιπο προσωπικό ούτε είχε
προηγηθεί σχετική ενηµέρωση και διαβούλευση των νοµίµων εκπροσώπων των
εργαζοµένων ή του συνόλου των εργαζοµένων, όπως απαιτεί η νοµοθεσία.
Για τους λόγους αυτούς, ο Συνήγορος έκρινε ότι στην πραγµατικότητα επρόκειτο για
µονοµερή βλαπτική µεταβολή της σύµβασης εργασίας της εργαζοµένης µετά την
επιστροφή από άδεια µητρότητας. Ο εργοδότης δεν παρέσχε γραπτές εξηγήσεις,
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όπως του ζητήθηκε. Έτσι, επιβλήθηκε πρόστιµο στην επιχείρηση για παραβίαση του
δικαιώµατος της εργαζόµενης, µετά το τέλος της άδειας µητρότητας, να επιστρέψει
στη θέση εργασίας της ή σε ισοδύναµη θέση µε όχι λιγότερο ευνοϊκούς
επαγγελµατικούς όρους, το ύψος του οποίου καθορίστηκε από την αρµόδιο Τµήµα
Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας.
- Απόλυση «ενοικιαζόµενης» εγκύου εργαζόµενης
Άλλη υπόθεση, αντιπροσωπευτική της τάσης που περιγράφηκε, είναι η περίπτωση
εργαζόµενης σε µεγάλη εταιρεία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (έµµεσος εργοδότης)
είχε προσληφθεί µέσω Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ), µε την οποία
είχε υπογράψει σύµβαση αορίστου χρόνου (άµεσος εργοδότης), εντασσόµενη στην
κατηγορία του «ενοικιαζόµενου προσωπικού». Η εταιρεία έµµεσος εργοδότης
κατήγγειλε τη σύµβαση µε την ΕΠΑ και η τελευταία απέλυσε όλους όσοι εργάζονταν
στην εταιρεία αυτή, µεταξύ των οποίων και την εν λόγω εργαζόµενη. Επειδή η
τελευταία βρισκόταν σε περίοδο προστασίας λόγω µητρότητας, ενηµερώθηκε ο
Συνήγορος, και η ΕΠΑ κλήθηκε να υποβάλει περαιτέρω εξηγήσεις ενώπιον του
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, κυρίως αναφορικά µε τη δυνατότητα
απασχόλησης της εργαζοµένης σε άλλη εταιρεία. Ο εργοδότης ουδόλως
ανταποκρίθηκε και για τον λόγο αυτό επιβλήθηκε πρόστιµο.
- Άδεια ανατροφής παιδιού σε εκπαιδευτικό που έχει συνάψει σύµφωνο
ελεύθερης συµβίωσης
Ο Συνήγορος αντιµετώπισε ένα ενδιαφέρον νοµικό ζήτηµα σχετικά µε το αν
υπάλληλοι που έχουν συνάψει σύµφωνο ελεύθερης συµβίωσης µπορούν να κάνουν
χρήση αδειών διευκόλυνσης λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, όταν εµπίπτουν
στις περιπτώσεις όπου ο υπαλληλικός κώδικας προβλέπει περιορισµούς µε βάση
την ιδιότητα του/της συζύγου.
Εκπαιδευτικός που έχει συνάψει σύµφωνο ελεύθερης συµβίωσης ζήτησε από το
αρµόδιο γραφείο εκπαίδευσης εννεάµηνη άδεια ανατροφής παιδιού, και το αίτηµά
του δεν έγινε δεκτό. Ο Συνήγορος, προς τον οποίο αυτός προσέφυγε στη συνέχεια,
σε έγγραφό του και προς το αρµόδιο γραφείο εκπαίδευσης, αλλά και προς το
υπουργείο Παιδείας, διατύπωσε την άποψη ότι οι άδειες διευκόλυνσης υπαλλήλων
µε οικογενειακές υποχρεώσεις είναι δικαίωµα του γονέα. ∆ε δικαιολογείται να
αποκλείονται από τη χρήση τους οι γονείς υπάλληλοι που έχουν συνάψει σύµφωνο
ελεύθερης συµβίωσης, για τους οποίους πρέπει να ισχύουν οι όροι και οι περιορισµοί
που προβλέπονται για τους συζύγους. Το υπουργείο Παιδείας ανταποκρίθηκε
υιοθετώντας την άποψη ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει έγκυρο σύµφωνο
ελεύθερης συµβίωσης λαµβάνουν τις άδειες ανατροφής και διευκόλυνσης µε τις ίδιες
προϋποθέσεις όπως οι σύζυγοι.
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10. Προαγωγή των δικαιωµάτων του παιδιού
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του
Παιδιού, κατέγραψε, τόσο µέσω υποθέσεων που διερεύνησε, όσο και µέσω
επικοινωνιών µε φορείς εκπαίδευσης και παιδικής προστασίας, τις συνέπειες της
οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης στο πεδίο της άσκησης των δικαιωµάτων των
παιδιών που διαβιούν στη χώρα µας και επιχείρησε µε διάφορους τρόπους να
συµβάλει στην ενίσχυση της λήψης θεσµικών µέτρων για τα παιδιά.
Ειδικότερα, ως προς τα φαινόµενα βίας µεταξύ συνοµηλίκων που απασχολούν
συχνά τα σχολεία, αλλά και της ενδοοικογενειακής βίας που επηρεάζει µεγάλο
αριθµό παιδιών, ο Συνήγορος υποστήριξε ότι είναι απαραίτητο να επιµορφωθούν
σχετικά οι εκπαιδευτικοί, για την έγκαιρη αντιµετώπιση τέτοιων περιστατικών, και να
αναπτυχθούν κοινωνικές υπηρεσίες σε όλους τους δήµους της χώρας, µε εξειδίκευση
σε θέµατα προστασίας της παιδικής ηλικίας. Μεταξύ άλλων οι υπηρεσίες αυτές θα
πρέπει να µπορούν να διεξάγουν κοινωνικές έρευνες και παρεµβάσεις σε
προληπτικό και υποστηρικτικό επίπεδο για την αποτροπή καταστάσεων που
συνεπάγονται την παραβίαση δικαιωµάτων των ανηλίκων (σχολική διαρροή, βία στην
οικογένεια, παραµέληση, εκµετάλλευση ανηλίκων κ.λ.π.) και να υποστηρίζουν το
έργο των εκπαιδευτικών.
Ως προς την προστασία των παιδιών που χρειάζεται να αποµακρυνθούν από τις
φυσικές τους οικογένειες, επειδή αυτές βρίσκονται σε ακραία ανέχεια ή σε σοβαρές
καταστάσεις δυσλειτουργίας, ο Συνήγορος διαπίστωσε και κατά το τρέχον έτος
σοβαρές αδυναµίες στο σύστηµα παιδικής προστασίας, που οφείλονται στα
αυξανόµενα περιστατικά κακοποίησης – παραµέλησης ανηλίκων, έλλειψη
µηχανισµού πιστοποίησης και εποπτείας των ιδρυµάτων φιλοξενίας και περίθαλψης,
που αντιµετωπίζουν τα ίδια τα ιδρύµατα, δηµοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα, τον
µεγάλο χρόνο παραµονής των παιδιών σε ιδρυµατική φροντίδα και την ανεπαρκή
εφαρµογή του θεσµού της αναδοχής ανηλίκων.
Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι ο εξορθολογισµός της οργάνωσης των ιδρυµάτων
παιδικής προστασίας θα πρέπει να περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τον περιορισµό του
χρόνου παραµονής των παιδιών σε αυτά, που σήµερα είναι από τους υψηλότερους
στην Ευρώπη, (ο µέσος όρος παραµονής υπολογίζεται από έρευνα στα 6,7 χρόνια),
την υποστήριξη των φυσικών οικογενειών των παιδιών για να αντεπεξέλθουν στις
δυσκολίες που τυχόν αντιµετωπίζουν, τη λειτουργία κατάλληλων δοµών επείγουσας,
προσωρινής ή και τακτικής φιλοξενίας, την ενίσχυση των µονάδων φιλοξενίας και
περίθαλψης οικογενειακού τύπου, την προώθηση του θεσµού της αναδοχής
ανηλίκων και τη λειτουργία κέντρων ηµερήσιας φροντίδας, για τις περιπτώσεις των
παιδιών µε αναπηρίες τα οποία διαβιώνουν µε την οικογένειά τους.
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