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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της συμβολής του Συνηγόρου

του Πολίτη στην προσπάθεια των πολιτών να διαχειριστούν τις συνέπειες της κρίσης

που έχει πλήξει την ελληνική οικονομία και κοινωνία τα τελευταία έξι χρόνια.

Εντοπίζει τους σημαντικότερους τομείς της καθημερινότητας των πολιτών που

επηρεάστηκαν από την κρίση και τις πολιτικές αντιμετώπισής της, όπως αυτοί

προκύπτουν από τις αναφορές που υποβλήθηκαν στην Αρχή. Για τον εντοπισμό των

τομέων και την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που καταγράφονται εντός

αυτών και σχετίζονται άμεσα με την οικονομική κρίση, μελετήθηκαν οι ετήσιες και

ειδικές εκθέσεις της Ανεξάρτητης Αρχής, καθώς και τα πορίσματα, τα έγγραφα

διαμεσολάβησης και οι επιστολές της προς τους αρμόδιους φορείς, κατά την πενταετία

2010-2014. Γίνεται αναφορά στις προτάσεις, νομοθετικού ή οργανωτικού χαρακτήρα,

που υπέβαλε ο Συνήγορος για την επίλυση των εκάστοτε ζητημάτων και καταγράφεται

– όπου είναι δυνατό – η ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών σε αυτές.

Η εργασία χωρίζεται σε τρία τμήματα. Στο πρώτο παρουσιάζεται το νομικό πλαίσιο

που διέπει τη λειτουργία του Συνηγόρου και ακολουθεί ένα σύντομο ιστορικό της

οικονομικής κρίσης και των μέτρων που νομοθέτησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις της

προαναφερθείσας περιόδου, σε συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους και το ΔΝΤ.

Στο τέλος του πρώτου μέρους παρουσιάζεται, μέσω διαγραμμάτων, η επίδραση που

είχε η κρίση και τα μέτρα που ελήφθησαν σε ορισμένους βασικούς μακροοικονομικούς

δείκτες. Στο δεύτερο τμήμα γίνεται η ανά Θεματικό Κύκλο παρουσίαση των μειζόνων

προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι πολίτες, και αναφέρονται οι ενέργειες

διαμεσολάβησης της Αρχής και οι προτάσεις που υπέβαλε προς τους αρμόδιους φορείς.

Στο τρίτο τμήμα εξάγονται κάποια συμπεράσματα αναφορικά με την έκταση των

συνεπειών της κρίσης σε διάφορους τομείς, αξιολογείται η συμβολή του Συνηγόρου και

κατατίθενται προτάσεις προς ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του.

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ

Συνήγορος του Πολίτη

Οικονομική κρίση

Αντιμετώπιση συνεπειών της οικονομικής κρίσης
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ABSTRACT

The purpose of this essay is to highlight the Greek Ombudsman’s contribution to the

citizens’ efforts to tackle the consequences of the crisis that has hit the Greek economy

and society over the last six years. It pinpoints the most important areas of the citizens’

everyday lives that were affected by the economic crisis and the policy responses, as

they result from the complaints submitted to the Independent Authority. To identify

those areas and present the most significant issues directly related to the economic crisis

which are recorded within them, a study of the Ombudsman’s annual and special

reports, findings, mediation documents and letters sent to the relevant bodies, during the

2010-2014 period has been conducted. Reference is also made to the proposals of

legislative or organizational nature submitted by the Ombudsman for the resolution of

the issues at hand and – where possible – to the response of the competent bodies.

The essay is divided into three parts. In the first part, the legal framework governing

the Greek Ombudsman’s operation is presented, followed by a brief historical outline of

the economic crisis and the measures taken by the Greek governments of the

aforementioned period, in cooperation with their European partners and the IMF. At the

end of the first part diagrams are used to show the effect that the crisis and the measures

taken had to some key macroeconomic indicators. The second part contains the thematic

presentation of major problems encountered by the Greek citizens as well as the

mediation actions of the Independent Authority and the proposals submitted to the

relevant bodies. In the third part, conclusions are drawn, with regard to the extent of the

effects the economic crisis had in various areas, followed by the assessment of the

Greek Ombudsman’s contribution and by proposals made to enhance the effectiveness

of the Independent Authority.

KEY WORDS

Greek Ombudsman

Economic crisis

Tackling the effects of the economic crisis
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Εισαγωγή

Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (ΑΔΑ) ή απλώς, Ανεξάρτητες Αρχές, αποτελούν

συλλογικά, κατά κανόνα, όργανα στα οποία ανατίθεται από το κράτος η ρύθμιση

σημαντικών τομέων οικονομικής δραστηριότητας, η εποπτεία τομέων της Δημόσιας

Διοίκησης, αλλά και η προστασία ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και

ελευθεριών. Ο Ν. Κουλούρης (1993, σ. 1172-1173) τις ορίζει ως…

…εθνικά συλλογικά κρατικά όργανα με αυτοτελή διοικητική υποδομή και

προϋπολογισμό, των οποίων τα μέλη απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής

ανεξαρτησίας, διοριζόμενα από μη κυβερνητικούς φορείς κι έχουν ως ρόλο την

κυριαρχική εποπτεία ευαίσθητων τομέων της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής

ζωής διαμέσου της άσκησης κανονιστικών, γνωμοδοτικών, διαιτητικών και εξελεγκτικών

αρμοδιοτήτων, των οποίων η άσκηση δεν υπόκειται στον ιεραρχικό έλεγχο της

διοικήσεως, υποτασσόμενη απλώς στον κλασικό έλεγχο νομιμότητας.

Εμφανίζονται για πρώτη φορά στα τέλη του 19ου αιώνα στις ΗΠΑ. Το 1887

ιδρύεται από το αμερικανικό Κογκρέσο η Interstate Commerce Commission, που ως

αποστολή είχε τη ρύθμιση του, εξαιρετικά σημαντικού για την οικονομία της χώρας

εκείνη την εποχή, κλάδου των σιδηροδρομικών μεταφορών, με σκοπό τη διασφάλιση

της απρόσκοπτης διεξαγωγής του διαπολιτειακού εμπορίου (Γεωργαντάς, 2004, σ. 254).

Οι ΗΠΑ συνέχισαν την πρακτική της ανάθεσης ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων σε

Ανεξάρτητες Αρχές και κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα κι έτσι, μέχρι τις αρχές της

δεκαετίας του 1970, είχε πλήρως οριοθετηθεί και προσδιοριστεί το πεδίο δράσης τους.

Βασικό χαρακτηριστικό των αμερικανικών ΑΔΑ αποτελεί ο προσανατολισμός τους

κυρίως στη ρύθμιση (regulation) οικονομικών δραστηριοτήτων, χωρίς αυτό να σημαίνει

ότι απουσιάζουν Ανεξάρτητες Αρχές με αντικείμενο τη ρύθμιση δικαιωμάτων.

Στην Ευρώπη πρωτοπόρος ήταν η Γαλλία, όπου οι Autorites Administratives

Independantes εμφανίστηκαν κατά τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, ενώ γνώρισαν

μεγάλη άνθηση τη δεκαετία του 1980. Κατά την ίδια δεκαετία, στη Μ. Βρετανία και

υπό τη διακυβέρνηση της Μ. Θάτσερ, το επιθετικό κύμα ιδιωτικοποιήσεων ακόμα και

δημοσίων επιχειρήσεων που αποτελούσαν κρατικά μονοπώλια, ακολούθησε η σύσταση

Ανεξάρτητων Αρχών για την ύδρευση, τις τηλεπικοινωνίες, το φυσικό αέριο, την

ηλεκτρική ενέργεια.
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Για την ελληνική έννομη τάξη αποτελούν ένα σχετικά νεοπαγή θεσμό. Θα

μπορούσε κανείς να τοποθετήσει την έναρξη της ιστορίας τους στο άρθρο 8 του νόμου

703/1977, με τον οποίο ιδρύθηκε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν και ο Ν. Κουλούρης

(1993, υποσημείωση 77, σ. 1160-1161), αναφέρει ως πρόδρομο των ΑΔΑ στη χώρα

μας την Επιτροπή Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού, που ιδρύθηκε με το ν.

5736/1933 και καταργήθηκε με το ν. 1158/1981. Ωστόσο, πιο έντονα αρχίζουν να

κάνουν την εμφάνισή τους κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Από τη νομοθεσία

προβλέπεται πληθώρα ΑΔΑ, όμως μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001

κατοχυρώθηκαν σε συνταγματικό επίπεδο μόνο οι ακόλουθες:

 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άρθρο 9ΑΣ και

ν. 2472/1997)

 Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο (ΕΡΣ, άρθρο 15 παρ. 2Σ και ν.

1866/1989)

 Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ, άρθρο 19 παρ. 2Σ

και ν. 3115/2003)

 Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ, άρθρο 103 παρ. 7Σ

και ν. 2190/1994 )

 Συνήγορος του Πολίτη (άρθρο 103 παρ. 9Σ και ν. 2477/1997)

Στο άρθρο 101Α του Συντάγματος ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν το διορισμό

των μελών των ΑΔΑ και τον ασκούμενο επί αυτών κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Οι ΑΔΑ είναι όργανα τα οποία, ενώ σαφώς ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του

κράτους και η αρμοδιότητά τους εκτείνεται σε ολόκληρη την Επικράτεια, εντούτοις

παραμένουν αποδεσμευμένα από την κρατική ιεραρχία. Αυτό σημαίνει ότι οι πράξεις

των ΑΔΑ δεν υπόκεινται σε κανενός είδους ιεραρχικό έλεγχο εκ μέρους της διοίκησης,

αλλά μόνο σε κοινοβουλευτικό και δικαστικό έλεγχο (λειτουργική ανεξαρτησία, άρθρο

2 παρ. 1 ν. 3051/2002). Σκοπός της απεξάρτησης των ΑΔΑ από τον κρατικό έλεγχο

είναι η διασφάλιση της λήψης πραγματικά αμερόληπτων αποφάσεων που δε θα

υπακούν σε κομματικά κριτήρια. Οι ΑΔΑ έχουν τόσο διοικητική όσο και

δημοσιονομική αυτοτέλεια, ενώ όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 2 του ως άνω

νόμου «Τον προϋπολογισμό εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ο

Πρόεδρος της οικείας Ανεξάρτητης Αρχής, ο οποίος είναι και διατάκτης των δαπανών

της».

Τα μέλη των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών διορίζονται για

ορισμένη θητεία, αποτελούν άτομα εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, απολαύουν
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προσωπικής ανεξαρτησίας (άρθρο 3 παρ. 3 ν. 3051/2002) και επιλέγονται με ομοφωνία

ή τουλάχιστον με αυξημένη πλειοψηφία 4/5 των μελών της Διάσκεψης των Προέδρων

της Βουλής. Η προσωπική ανεξαρτησία προστατεύει τα μέλη των ΑΔΑ από απόλυση

για λόγους άσχετους με την άσκηση του λειτουργήματός τους.

Ο Η. Γεωργαντάς (2004, σ. 249-250) προβαίνει σε μια αρκετά ευρεία

κατηγοριοποίηση των ΑΔΑ, διακρίνοντας μεταξύ εκείνων που έχουν ως αντικείμενο τη

ρύθμιση δικαιωμάτων και εκείνων των οποίων το αντικείμενο ρύθμισης είναι

οικονομικό.

Ο Ευ. Βενιζέλος, από την πλευρά του, (2008, σ. 104-105) διακρίνει τέσσερις

κατηγορίες:

 Εκείνες οι οποίες αναλαμβάνουν ρόλο θεσμικού εγγυητή και προστατεύουν

ατομικά δικαιώματα («γνήσιες») όπως η ΑΔΑΕ και η ΑΠΔΠΧ

 Εκείνες που αναλαμβάνουν εποπτικό ρόλο, προς εξασφάλιση της

διαφάνειας, της αξιοπιστίας, της αξιοκρατίας, αλλά και της αμεροληψίας της

Δημόσιας Διοίκησης, όπως το ΑΣΕΠ και ο Συνήγορος του Πολίτη

 Εκείνες που αναλαμβάνουν την αποστολή της ρύθμισης της αγοράς σε

διάφορους τομείς, όπως η ΡΑΕ ή η ΕΕΤΤ

 Και εκείνες που αναλαμβάνουν δύο ή περισσότερους από τους παραπάνω

ρόλους, όπως το ΕΡΣ (μικτές).

Συνεπώς, η πολιτική, δημοσιονομική και λειτουργική ανεξαρτησία των ΑΔΑ, σε

συνάρτηση με την απουσία ιεραρχικού ελέγχου και την εγγυημένη προσωπική

ανεξαρτησία των μελών τους, τα οποία διορίζονται από μη κυβερνητικούς φορείς,

δυνητικά επιτρέπει αφενός την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία τους και

αφετέρου την κατά την κρίση τους παρέμβαση στη Δημόσια Διοίκηση προς όφελος της

κοινωνίας στο σύνολό της και όχι της όποιας κυβερνητικής πλειοψηφίας. Όπως μάλιστα

παρατηρεί και ο Παπατόλιας (2000, σ. 304) οι ΑΔΑ αποτελούν σύγχρονα εργαλεία

άσκησης ρυθμιστικών πολιτικών και ταυτόχρονα, θεσμικά αντίβαρα έναντι της ολοένα

και αυξανόμενης ισχύος ιδιωτικών κέντρων εξουσίας, αλλά έναντι της απειλής που

συνιστά για τα δικαιώματα των πολιτών ενδεχόμενη αυταρχική συμπεριφορά κρατικών

οργάνων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

1. Ο Συνήγορος του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) ιδρύθηκε με το ν. 2477/1997 και άρχισε να λειτουργεί

την 1η Οκτώβρη του 1998. Ο κανονισμός λειτουργίας του καθορίζεται από το ΠΔ

273/1999 και η οργάνωση και στελέχωσή του από τους νόμους 3051/2002 και

3094/2003. Αποστολή του Συνηγόρου είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ της Δημόσιας

Διοίκησης και φυσικών ή νομικών προσώπων για την προστασία των δικαιωμάτων και

των εννόμων συμφερόντων τους, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την

εξασφάλιση της τήρησης της νομιμότητας. Επίσης μεριμνά για την καταπολέμηση των

διακρίσεων (ν. 3304/2005), την τήρηση της ισότητας των φύλων όσον αφορά την

πρόσβαση στην εργασία, την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση στον

ιδιωτικό τομέα (άρθρο 25 ν. 3896/2010) και όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και

υπηρεσίες του δημόσιου τομέα (ν. 3769/2009), καθώς και για την προάσπιση και

προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού (ν. 3094/2003). Επιπλέον, με το ν. 4228/2014

με τον οποίο κυρώθηκε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο1 στη Σύμβαση κατά των

Βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης

ή τιμωρίας2, ο Συνήγορος ορίστηκε ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης

Βασανιστηρίων.

Ερευνά αναφορές που υποβάλλονται από πολίτες, επιχειρήσεις, συλλόγους κλπ

(αυτοπροσώπως, μέσω τηλεομοιοτυπίας, ταχυδρομικά και από το Δεκέμβρη του 2012,

ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Συνηγόρου www.synigoros.gr) που

συναλλάσσονται με το Δημόσιο και αφορούν ατομικές διοικητικές πράξεις ή

παραλείψεις της διοίκησης, καθώς και υλικές ενέργειες των οργάνων των δημόσιων

υπηρεσιών από τις οποίες προήλθε προσβολή των συμφερόντων τους ή παραβίαση των

δικαιωμάτων τους. Πρέπει να τονιστεί ότι η παρέμβαση του Συνηγόρου δίνει έμφαση

στη διαμεσολάβηση και στην καλλιέργεια της κουλτούρας του διαλόγου, προς επίλυση

του προβλήματος και όχι στην επιβολή κυρώσεων, η οποία θεωρείται το έσχατο μέσο.

Πρόκειται για μονομελές όργανο, το οποίο επικουρείται στην άσκηση των

1
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx

2
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
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αρμοδιοτήτων του από 6 Βοηθούς Συνηγόρους που εποπτεύουν και συντονίζουν τη

δράση των αντίστοιχων Θεματικών Κύκλων της Αρχής:

 Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

 Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

 Κύκλος Ποιότητας Ζωής

 Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη

 Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού

 Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Η αρμοδιότητα του Συνηγόρου αφορά διαφορές με:

 το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ ή τις επιχειρήσεις που ελέγχονται

άμεσα ή έμμεσα από αυτούς

 τα λοιπά ΝΠΔΔ

 ιδιώτες, μόνο όμως στις περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του

παιδιού (άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3094/2003) και της αρχής των ίσων ευκαιριών

και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών βάσει της Οδηγίας

2006/54/ΕΚ (άρθρο 25 παρ. 5 ν. 3896/2010)

Δεν υπάγονται στον έλεγχο του Συνηγόρου βάσει του άρθρου 3 του ν. 3094/2003:

 οι πράξεις υπουργών και υφυπουργών που ανάγονται στη διαχείριση της

πολιτικής λειτουργίας

 οι πράξεις των θρησκευτικών ΝΠΔΔ

 οι πράξεις της ΕΥΠ και αυτές των στρατιωτικών υπηρεσιών που αφορούν

την εθνική άμυνα και ασφάλεια.

 οι πράξεις του ΥΠΕΞ, ως προς την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς

σχέσεις

 οι πράξεις των άλλων ΑΔΑ, όσον αφορά την κύρια λειτουργία τους

 οι πράξεις του ΝΣΚ

 οι πράξεις των δικαστικών αρχών

 οι πράξεις του Χρηματιστηρίου

 ζητήματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων

υπαλλήλων (εκτός αν πρόκειται για άνιση μεταχείριση βάσει των διατάξεων

των νόμων 3304/2005 και 3896/2010)

 οι ιδιωτικές διαφορές (με τις εξαιρέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω)
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Επιπρόσθετα, ο ΣτΠ δεν μπορεί να επιληφθεί υπόθεσης η οποία εκκρεμεί ενώπιον

δικαστηρίου. Μόλις ο ενδιαφερόμενος ή κάποιος τρίτος ασκήσει ένδικο βοήθημα, ο

Συνήγορος παύει να έχει αρμοδιότητα διερεύνησης της υπόθεσης. Ωστόσο με το ν.

3896/2010 επέρχεται μεταβολή στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της

Αρχής, αφού στην παράγραφο 7 του άρθρου 25 ορίζεται ότι «Όταν ο Συνήγορος του

Πολίτη ενεργεί ως φορέας για την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της

αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών <…>

επιλαμβάνεται υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίων, δικαστικών ή

εισαγγελικών αρχών, έως τη διεξαγωγή της πρώτης συζήτησης στο ακροατήριο ή την

άσκηση ποινικής δίωξης ή έως ότου το αρμόδιο δικαστήριο ή η αρμόδια δικαστική αρχή

αποφανθεί επί αιτήσεως παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.»

Κάθε πολίτης, Έλληνας ή αλλοδαπός, έχει το δικαίωμα να υποβάλει αναφορά στο

Συνήγορο για πράξη ή παράλειψη των παραπάνω φορέων που πρόσβαλε τα δικαιώματά

του ή έθιξε τα έννομα συμφέροντά του, μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από τη στιγμή που

έλαβε γνώση της πράξης ή της παράλειψης. Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία, ο

Συνήγορος χάνει την αρμοδιότητά του. Η Αρχή έχει επίσης και δυνατότητα να

παρέμβει αυτεπάγγελτα για ζητήματα που έχουν περιέλθει στην αντίληψή της ή έχουν

προκαλέσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης.

Κατά τη διερεύνηση του ζητήματος ο Συνήγορος δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε

έγγραφο, πληροφορία ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο, να διενεργήσει αυτοψία και να

παραγγείλει πραγματογνωμοσύνη. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να θέσει προθεσμία στη

δημόσια υπηρεσία προκειμένου η τελευταία να τον ενημερώσει για τις ενέργειές της.

Από την πλευρά τους, οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν την έρευνα με

όποιον τρόπο τους ζητηθεί, καθώς άρνηση συνεργασίας συνιστά πειθαρχικό

παράπτωμα και ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να αποτελέσει και λόγο

αντικατάστασης του υπαλλήλου ή λειτουργού που δε συνεργάστηκε. Η επανάληψη της

άρνησης δε, μπορεί να οδηγήσει και στην ποινή της οριστικής παύσης. Ανάλογα με την

προς εξέταση υπόθεση, μετά την ολοκλήρωση της έρευνάς του ο Συνήγορος συντάσσει

πόρισμα, το οποίο γνωστοποιεί στον καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό και τις αρμόδιες

υπηρεσίες. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι το πόρισμα του ΣτΠ δεν είναι δεσμευτικό για

τη Διοίκηση, όπως θα ήταν μια δικαστική απόφαση ή μια απόφαση της ίδιας της

Διοίκησης μετά από επανεξέταση της υπόθεσης. Αν κατά την έρευνα ο Συνήγορος

υποπτευθεί τέλεση αξιόποινης πράξης μπορεί να διαβιβάσει την έκθεσή του στον

αρμόδιο εισαγγελέα.
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Τέλος, ο ΣτΠ συντάσσει το Μάρτιο κάθε έτους ετήσια έκθεση στην οποία

παρουσιάζει το έργο της Αρχής και τις σημαντικότερες υποθέσεις που ερεύνησε, ενώ

προβαίνει σε οργανωτικές, διοικητικές και νομοθετικές προτάσεις προς επίλυση των

προβλημάτων που επεσήμανε και προς την κατεύθυνση της προστασίας του κράτους

δικαίου, της νομιμότητας και της ασφαλούς απόλαυσης δικαιωμάτων από τους πολίτες.

Η έκθεση κοινοποιείται στον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εσωτερικών και τον

Πρόεδρο της Βουλής και συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Επίσης,

μπορεί να συντάσσει και ειδικές εκθέσεις για σημαντικά ζητήματα ή ζητήματα

ευρύτερου ενδιαφέροντος που εμφανίζονται κατά τη διερεύνηση των υποθέσεων. Οι

εκθέσεις του ΣτΠ, αποτελούν ένα πιο ισχυρό μέσο πίεσης για την Αρχή σε σχέση με τα

μη δεσμευτικά πορίσματα και, υπό αυτή την έννοια, διευκολύνουν του έργο της

διαμεσολάβησης και εν δυνάμει, ενισχύουν την αποτελεσματικότητά της.

2. Η οικονομική κρίση

Η τρέχουσα διεθνής οικονομική κρίση ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2007 στις ΗΠΑ με

τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης (subprimes) που μοίραζαν

αφειδώς οι αμερικανικές τράπεζες, ακολουθώντας μια πρακτική ιδιαίτερα επιθετικής

αναζήτησης κέρδους. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτά τα δάνεια χρηματοδοτούσαν

ακόμα και πέραν του 100% της αξίας του ακινήτου. Αυτή η πρακτική, εκπορευόμενη

από την απληστία των τραπεζών, είχε ως αποτέλεσμα τη χορήγηση δανείων ακόμα και

σε άτομα χωρίς εισόδημα και περιουσία, δηλαδή χωρίς δυνατότητες αποπληρωμής.

Σημεία αναφοράς που σηματοδότησαν την είσοδο της παγκόσμιας οικονομίας στην πιο

σφοδρή κρίση της μεταπολεμικής περιόδου, η κατάρρευση της τέταρτης μεγαλύτερης

επενδυτικής τράπεζας των ΗΠΑ, Lehman Brothers, το Σεπτέμβρη του 2008 και η

εσπευσμένη διάσωση, σχεδόν κρατικοποίηση (κάτι ανήκουστο για τις ΗΠΑ) της

ασφαλιστικής AIG3 λίγες ημέρες μετά.

Το δικό της ρόλο στην εκκίνηση της κρίσης διαδραμάτισε η πολιτικο-οικονομική

ιδεολογία που επικρατεί σε όλες σχεδόν τις ανεπτυγμένες οικονομίες και λαμβάνει ως

θέσφατα αφενός την αποτελεσματικότητα των αγορών και την ικανότητά τους να

αυτορυθμίζονται (το «αόρατο χέρι» του Adam Smith) και αφετέρου τον ορθολογισμό

3 Η οποία πρόσφατα κρίθηκε παράνομη από ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ουάσινγκτον
(http://www.insurancedaily.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B7-
%CE%BA%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B7-
%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-aig-%CF%84%CE%BF-2008/)
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στην οικονομική συμπεριφορά των πολιτών, που οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα

(Στουρνάρας, 2009). Ωστόσο, ένας συνδυασμός παραγόντων, όπως η έλλειψη

συντονισμού των διεθνών εποπτικών αρχών, η ελλιπής εποπτεία του αποκαλούμενου

«σκιώδους» τραπεζικού συστήματος, η δημιουργία πολύπλοκων παραγώγων και τα

κίνητρα και οι αμοιβές των στελεχών των τραπεζών, που οδήγησαν στην υπερβολική

ανάληψη κινδύνων, έπαιξαν εξίσου σημαντικό ρόλο. Η κρίση εξαπλώθηκε τάχιστα και

έγινε παγκόσμια λόγω της σημαντικής αλληλεξάρτησης των οικονομιών, ελέω

παγκοσμιοποίησης και του μεγάλου βαθμού διεθνοποίησης του χρηματοπιστωτικού

συστήματος (Στουρνάρας, 2009). Το χειρότερο όμως ήταν ότι πολύ γρήγορα η κρίση

έφυγε από τις τράπεζες και τα χρηματιστήρια και πέρασε στην πραγματική οικονομία.

2.1 Η ελληνική οικονομία και η ευρωπαϊκή «βοήθεια»

Η Ελλάδα είχε μια σχετικά κλειστή οικονομία και έναν ευσταθή τραπεζικό κλάδο

εκείνη την εποχή, γι’ αυτό και δεν επηρεάστηκε αμέσως από τη διεθνή κατάσταση.

Μάλιστα, από την ένταξή της στην ευρωζώνη έως το 2008 η ελληνική οικονομία

αναπτυσσόταν με γοργούς ρυθμούς, φτάνοντας το 5,8% το 2006, σύμφωνα με τα

στοιχεία της Eurostat4. Όμως η χώρα μας, παρά την ισχυρή ανάπτυξη και το ευνοϊκό

μακροοικονομικό περιβάλλον της εποχής, δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τα

ελλείμματά της, παραβιάζοντας σταθερά τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας

και Ανάπτυξης5. Ακόμα και το 1999, που αποτελούσε τη χρονιά αξιολόγησης της

ελληνικής οικονομίας για είσοδο στη ζώνη του ευρώ, το έλλειμμα «έκλεισε» στο 3,1%

του ΑΕΠ.

Το 2009 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για τη χώρα μας. Το έλλειμμα εκτοξεύτηκε στο

15,7% του ΑΕΠ, κάτι που προκάλεσε την έξοδο της χώρας από τις αγορές, κατόπιν

υποβάθμισης της πιστοληπτικής της ικανότητας και ώθησε την κυβέρνηση Καραμανλή

σε – ουσιαστικά - οικειοθελή αποχώρηση. Το Μάιο του 2010 η κυβέρνηση Γ.Α.

Παπανδρέου υπέγραψε Μνημόνιο Συνεννόησης (Memorandum of Understanding,

MoU) με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, μέσω του οποίου έλαβε

3ετές δάνειο ύψους 110 δισεκ. € και συμφώνησε στη λήψη επώδυνων μέτρων για την

ελληνική οικονομία και κοινωνία. Το Μνημόνιο κυρώθηκε με το ν. 3845/2010. Το

καλοκαίρι του 2011 η χώρα μας κύρωσε το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής

4
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00115

5
3% του ΑΕΠ έλλειμμα, 60% του ΑΕΠ δημόσιο χρέος
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Στρατηγικής 2012-2015 με το ν. 3986/2011, το οποίο περιελάμβανε σειρά

διαρθρωτικών αλλαγών αλλά και επιπλέον υφεσιακά μέτρα. Τον Ιούλιο του 2011, στη

Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ διαπιστώθηκε απόκλιση της Ελλάδας από του στόχους που

είχαν τεθεί και στις 21 του ίδιου μήνα ελήφθη η απόφαση νέας δανειοδότησης της

χώρας, αυτή τη φορά με 158 δισεκ. €, 49 εκ των οποίων αποτελούσαν το υπόλοιπο από

το πρώτο πακέτο διάσωσης6. Στην ίδια Σύνοδο αποφασίστηκε και η επιμήκυνση των

ομολόγων που έληγαν μέχρι το 2020 κατά 15 έως 30 χρόνια.

Τον Οκτώβρη του ίδιου έτους συγκλήθηκε έκτακτη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ, με

θέμα την αντιμετώπιση του χρέους στην ευρωζώνη. Για τη χώρα μας η Σύνοδος έληξε

με συμφωνία για νέα δανειοδότηση, ύψους 100 δισεκ. €, που συνοδεύτηκε από κούρεμα

του ελληνικού χρέους κατά 50% και εθελοντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην

απομείωση του ελληνικού χρέους με κούρεμα της αξίας των ελληνικών ομολόγων που

διέθεταν κατά 50% (συνολικά 30 δισεκ. €)7. Η συμφωνία προέβλεπε και πρόγραμμα

δημοσιονομικής προσαρμογής.

Το Φεβρουάριο του 2012 - και αφού είχε προηγηθεί (Νοέμβρης 2011) η εσπευσμένη

αποχώρηση του Γ.Α. Παπανδρέου από την Πρωθυπουργία. μετά την επεισοδιακή

Σύνοδο των G20 στις Κάννες και ο σχηματισμός τρικομματικής (ΠΑ.ΣΟ.Κ.-Ν.Δ-

ΛΑ.Ο.Σ.) κυβέρνησης υπό τον Λουκά Παπαδήμο - με το ν. 4046/2012 κυρώθηκαν τα

«Σχέδια Συμβάσεων Χρηματοπιστωτικής Διευκόλυνσης» μεταξύ του ΕΤΧΣ της

Ελλάδας και της ΤΤΕ, γνωστά και ως Μνημόνιο 2. Επώδυνα μέτρα συνόδευαν και αυτή

τη συμφωνία μεταξύ της χώρας μας και των εταίρων της.

Νέο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής καταρτίστηκε από τη

νεοεκλεγείσα κυβέρνηση (ΠΑ.ΣΟ.Κ.-Ν.Δ.-ΔΗΜ.ΑΡ.) για την περίοδο 2013-2016 τον

Οκτώβρη του 2012. Κατατέθηκε στη Βουλή το Νοέμβρη και υπερψηφίστηκε,

προβλέποντας μέτρα συνολικής αξίας περίπου 19 δισεκ. €. Η ίδια κυβέρνηση κατάρτισε

ακόμα ένα Μεσοπρόθεσμο τον Απρίλη του 2014 για την περίοδο 2015-2018, που

περιελάμβανε έναν απολογισμό των έως τότε οικονομικών επιδόσεων της χώρας,

εκτιμήσεις για την εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής

οικονομίας και τις κύριες κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής για το επόμενο

διάστημα8.

6
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/124006.pdf

7
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/125666.pdf

8
Παρότι δεν εντάσσεται στην εξεταζόμενη περίοδο, αξίζει να αναφερθεί ότι η απερχόμενη κυβέρνηση (ΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΑΝ.ΕΛΛ.)

προχώρησε τον περασμένο Αύγουστο στη σύναψη νέας συμφωνίας-μνημονίου με Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ και ΔΝΤ, μετά από
ένα 6μηνο διαρκούς και επεισοδιακής διαπραγμάτευσης, που οδήγησε σε δημοψήφισμα, τραπεζική αργία, έλεγχο κεφαλαίων,



17

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό που αναδείχθηκε μέσα από την κρίση ήταν μια

παντελής έλλειψη ενός ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαμψης εκ μέρους της ΕΕ (Ετήσια

Έκθεση ΙΝΕ ΓΣΕΕ 2010, σ. 15). Η δράση ήταν κατασταλτική και σε όσα κράτη μέλη

παρουσιάστηκε έντονο πρόβλημα (Ιρλανδία, Κύπρος, Πορτογαλία, Ελλάδα)

χορηγήθηκε η ίδια ακριβώς συνταγή: περιορισμός κρατικών δαπανών, αύξηση

δημοσίων εσόδων, απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, σταδιακή μείωση

κοινωνικών δαπανών. Στόχος η σταθεροποίηση της οικονομίας και η ενίσχυση της

ανταγωνιστικότητας για την προσέλκυση επενδύσεων.

2.2 Τα μέτρα και οι επιπτώσεις τους

Είναι κοινή παραδοχή ότι πολλές από τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στα

Μνημόνια αποτελούν παρεμβάσεις στις οποίες θα έπρεπε να είχαν προβεί οι ελληνικές

κυβερνήσεις, ακόμη κι αν δεν είχε εισέλθει σε αυτήν την περιπέτεια η χώρα. Τα μέτρα

που αφορούν τον περιορισμό της σπατάλης σε διάφορους τομείς της ελληνικής

Δημόσιας Διοίκησης, το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, η ηλεκτρονική

συνταγογράφηση, η συγχώνευση φορέων, η κατάργηση άλλων που δεν παρήγαγαν

έργο, ο περιορισμός διαφόρων προκλητικών προνομίων, η διευκόλυνση της

επιχειρηματικότητας κ.α., αποτελούν αναμφίβολα κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ωστόσο, η ολιγωρία και η απάθεια διαδοχικών κυβερνήσεων οδήγησε στη λήψη

μέτρων υπό ασφυκτική πίεση, άκριτα, απρογραμμάτιστα, οριζόντια, αιφνιδιαστικά και

κυρίως, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση.

Η χώρα μπήκε σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης (μείωση εισοδημάτων, μείωση ζήτησης,

μείωση πωλήσεων, απολύσεις, νέα μείωση ζήτησης – πωλήσεων, νέες απολύσεις

κ.ο.κ.), πολλές κοινωνικές ομάδες (εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,

συνταξιούχοι, ΑμεΑ κλπ) επλήγησαν ανεπανόρθωτα από τα προγράμματα

δημοσιονομικής προσαρμογής, άλλοι οδηγήθηκαν σε ακραία φτώχεια, η αγορά δεν

ανέκαμψε παρά τη σημαντική μείωση του εργασιακού κόστους, πλήθος νέων

πτυχιούχων αποφάσισαν να αναζητήσουν την τύχη τους στο εξωτερικό, ενώ πολλοί

συμπολίτες μας έφτασαν σε απόγνωση και επέλεξαν να αφαιρέσουν τη ζωή τους.

σημαντική «αιμορραγία» κυβερνητικών βουλευτών, ανασχηματισμό, διάσπαση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και τελικά προκήρυξη νέων
εκλογών για το Σεπτέμβρη. Η συμφωνία εξασφάλισε για τη χώρα μας χρηματοδότηση 85 περίπου δισεκ. € για την επόμενη
τριετία, ωστόσο συνοδεύτηκε και αυτή από πληθώρα μέτρων λιτότητας.
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Ταυτόχρονα, το κλίμα στην κοινωνία ήταν ιδιαίτερα τεταμένο, αφού οι πολίτες

ένιωθαν την ανάγκη να καταλογίσουν ευθύνες, οι απεργιακές κινητοποιήσεις (που

συνοδεύονταν από επεισόδια) διαδέχονταν η μία την άλλη, επικράτησε πολιτική

αστάθεια9, ενώ κάποιοι αναζήτησαν εξιλαστήρια θύματα (μετανάστες, δημόσιοι

υπάλληλοι κλπ). Την έντονη κοινωνική αναταραχή αλλά και τα ρατσιστικά και

μισαλλόδοξα αντανακλαστικά ορισμένων μελών της κοινωνίας εκμεταλλεύθηκαν

πολιτικές ομάδες με ακραίες εθνικιστικές θέσεις10.

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά κάποια από τα – πολλά – μέτρα που ελήφθησαν

και επηρέασαν αρνητικά την καθημερινότητα των πολιτών:

 Περικοπές σε συντάξεις, επιδόματα (μεταξύ αυτών και του επιδόματος

ανεργίας)

 Μείωση κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα κατά 22% και 32% για τους

νεοεισερχόμενους κάτω των 25 ετών

 Αύξηση των εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών και του ΟΣΕ κατά 25%

 Αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων

 Επιβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες

και τους επιτηδευματίες

 Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας

 Αντικατάσταση κλαδικών συμβάσεων με ατομικές ή επιχειρησιακές

 Κατάργηση φοροαπαλλαγών

 Διαδοχικές αυξήσεις ΦΠΑ

 Κατάργηση ΟΕΚ & ΟΕΕ

 Κατάργηση 150.000 θέσεων στο Δημόσιο

 Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης

 Κατάργηση δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και επιδομάτων

αδείας για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους

 Εργασιακή εφεδρεία, διαθεσιμότητα (Δημόσιο)

 Επιβολή αντιτίμου 25 € για εισαγωγή στα νοσοκομεία

 Μείωση του χρόνου προειδοποίησης για απόλυση

9
Από τον Οκτώβρη του 2009 έως σήμερα είχαμε 4 διαφορετικές κυβερνήσεις (χωρίς να υπολογίζουμε τους ανασχηματισμούς

και τις υπηρεσιακές κυβερνήσεις Πικραμμένου και Θάνου), 2 εκλογικές διαδικασίες (η μία διπλή) και ένα δημοψήφισμα, ενώ η
χώρα είναι και πάλι σε προεκλογική περίοδο.
10

Η άνοδος του εθνικισμού, της άκρας δεξιάς και άλλων φασιστικών μορφωμάτων είναι κοινό φαινόμενο για όλη την Ευρώπη
και συνιστά έκφραση ή/και απόρροια της απογοήτευσης των ευρωπαίων πολιτών για τον τρόπο με τον οποίο έχουν διαχειριστεί
οι εθνικοί και υπερεθνικοί ηγέτες την οικονομική κρίση. Την ίδια στιγμή βέβαια, συνιστά απειλή για το ίδιο το ευρωπαϊκό
ενοποιητικό εγχείρημα.
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 Εξίσωση φορολογίας για πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης

 Συγχώνευση σχολείων, εφοριών

 Μείωση δαπανών για την υγεία

 Μειώσεις στα εφάπαξ

 Περικοπές στα ειδικά μισθολόγια

 Προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις (με το νέο Μνημόνιο θα

αυξηθεί στο 100%)

 Πάγωμα αυξήσεων στο Δημόσιο Τομέα

 Μείωση αμοιβής κάθε υπερωριακής απασχόλησης

 Κατάργηση κυριακάτικης αργίας

 Αύξηση του ορίου των ομαδικών απολύσεων

 Επέκταση της ανώτατης επιτρεπόμενης διάρκειας εκ περιτροπής εργασίας

 Επέκταση της ανώτατης διάρκειας συμβάσεων ορισμένου χρόνου από 24 σε

36 μήνες

 Μείωση του χρόνου μετενέργειας από τη λήξη της ΣΣΕ από 6 σε 3 μήνες

 Άρση μονιμότητας στις ΔΕΚΟ

 Αυστηροποίηση προϋποθέσεων για λήψη του επιδόματος ανεργίας

 Κατάργηση καθολικότητας της ΕΓΣΣΕ

 Μείωση του αφορολόγητου ορίου

 Έκτακτη εισφορά για εισοδήματα άνω των 12.000 €

 Επιβολή έκτακτου ειδικού τέλους στα ακίνητα (το αποκαλούμενο

«χαράτσι»)

 Αύξηση ηλικιακών ορίων για καταβολή του ΕΚΑΣ (το οποίο με βάση το νέο

Μνημόνιο προβλέπεται να καταργηθεί σταδιακά, μέχρι το 2019)

Η επίδραση των παραπάνω μέτρων μπορεί να αξιολογηθεί εάν εξετάσουμε μερικούς

από τους βασικούς μακροοικονομικούς δείκτες:
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0701/PressReleases/A0701_SEL03_DT_AN_00_2015_01_P_G

R.pdf

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0701/PressReleases/A0701_SEL03_DT_AN_00_2013_02_P_G

R.pdf

Βλέπουμε ότι το 2009 η χώρα είχε χρέος πολύ υψηλότερο από το 60% που

προβλέπεται από το ΣΣΑ (115%), ωστόσο μετά το πρώτο 6μηνο εφαρμογής των

μέτρων αυτό αυξήθηκε στο 125%. Το 2011 δε, εκτινάχθηκε στο 171% του ΑΕΠ, ενώ η

μείωση που παρατηρείται το 2012 (από 171% σε 157%) οφείλεται στο PSI. Η πορεία

του χρέους είναι ανοδική και κατά τα έτη 2013 και 2014 ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρά το

ότι σε απόλυτες τιμές παρέμεινε σχετικά σταθερό. Αυτό οφείλεται στη συνεχόμενη

μείωση του ΑΕΠ της χώρας (που είναι ο παρανομαστής του κλάσματος) η εξέλιξη του

οποίου φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

Πηγή: Eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00001&language=en

Από το διάγραμμα είναι εμφανές ότι το ΑΕΠ της χώρας κινείται πτωτικά καθ’ όλη

τη διάρκεια της κρίσης, φθάνοντας το 2014 πολύ κοντά στα επίπεδα του 2003.

Σύμφωνα μάλιστα με την Ετήσια Έκθεση του ΙΝΕ της ΓΣΣΕ για το 2014, για την 7ετία

2008-2014 η Ελλάδα έχασε περίπου το 23% του ΑΕΠ της (σ. 23). Η μείωση του ΑΕΠ

αντικατοπτρίζει τη μείωση της παραγωγής και των επενδύσεων και αντικατοπτρίζεται

και στην αύξηση της ανεργίας όπως φαίνεται παρακάτω.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3
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Πηγή: Eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Table_2_Unemployment_rate,_2003-2014_(%25).png

Το διάγραμμα είναι εύγλωττο. Η αύξηση της ανεργίας είναι εκθετική, ενώ φαίνεται

να σταθεροποιείται από το 2013 και μετά. Εδώ πρέπει να γίνει η διευκρίνιση ότι για το

2015 το ποσοστό αφορά το 1ο τρίμηνο με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Σημαντικό είναι επίσης να δούμε και την εξέλιξη της ανεργίας στους νέους (15-29

ετών):

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/greek_economy_29_05_2015.pdf

Από το διάγραμμα φαίνεται η σταθερά ανοδική πορεία του ποσοστού της ανεργίας

της ηλικιακής ομάδας 15-29 ετών. Εντύπωση προκαλεί η απότομη άνοδος (σχεδόν 10

ποσοστιαίες μονάδες) μεταξύ 2010-2011 και 2011-2012, για να φτάσουμε σε ποσοστό

κοντά στο 50% το 2013, ενώ σημαντική πτώση (άνω των 5 ποσοστιαίων μονάδων)

είχαμε το 2014.

17,70%
22,80%

32,90%

42,70%
49,50%

44,30%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Π
ο
σ
ο
σ

τ

ό

α
ν
ε
ρ
γ

ί

α
ς

Έτος

Ανεργία νέων (15-29) 2009-2014



23

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5

Πηγή: Eurostat
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=776hAIbuD-Unh-_5j4TLazW-

b6NoDNEbn5ImbdDmduIOiJjaMxBl!-1750305320

Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε το ποσοστό απασχόλησης στην ηλικιακή

ομάδα 15-64 ετών για τη χώρα μας κατά τα έτη 2009-2014. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα

παραπάνω ποσοστά συμπεριλαμβάνονται όσοι κατά την εβδομάδα διεξαγωγής της

έρευνας εργάστηκαν έστω και για 1 (!) ώρα. Από το διάγραμμα βλέπουμε τη σταθερή

πτώση στο εν λόγω ποσοστό από το 2009 έως το 2013 και μια ισχνή άνοδο το 2014,

παραμένοντας ωστόσο κάτω από το 50%.

Το μοναδικό μέγεθος που κινήθηκε προς την επιθυμητή κατεύθυνση κατά την

εξεταζόμενη περίοδο είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα. Αυτό βέβαια ήταν

αναμενόμενο, αφού οι εφαρμοζόμενες πολιτικές βασίστηκαν στη μείωση των δαπανών

και στην αύξηση των κρατικών εσόδων, κυρίως μέσω της αύξησης των υπαρχόντων

φόρων ή της επιβολής νέων.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0701/PressReleases/A0701_SEL03_DT_AN_00_2013_02_P_GR.pdf
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0701/PressReleases/A0701_SEL03_DT_AN_00_2014_01_P_GR.pdf
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0701/PressReleases/A0701_SEL03_DT_AN_00_2015_01_P_GR.pdf

Πρέπει να σημειωθεί ότι το 2014 έκλεισε με ένα μικρό πρωτογενές πλεόνασμα11 της

τάξης του 0,3% του ΑΕΠ. Αξιοσημείωτο επίσης, ότι – όπως θα δούμε παρακάτω – η

θεαματική μείωση του ελλείμματος μεταξύ 2013-2014 (από 12,3% σε 3,5%)

συνδυάστηκε με ρεκόρ αναφορών στο ΣτΠ.

11
Η διαφορά μεταξύ εσόδων και δαπανών του κράτους χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες εξυπηρέτησης του δημόσιου

χρέους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

1. Οι νέες προκλήσεις και οι επιπτώσεις της κρίσης στη
Διοίκηση

Οι νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την οικονομική κρίση αποτελούν

αναμφισβήτητα μια πρόκληση τόσο για τη διοίκηση όσο και για το ΣτΠ. Η

εμπιστοσύνη των Ελλήνων στο πολιτικο-διοικητικό τους σύστημα ήταν ούτως ή άλλως

κλονισμένη, εξαιτίας των μονότονα επαναλαμβανόμενων φαινομένων κακοδιοίκησης,

διαφθοράς και αναξιοκρατίας, των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και των

συντεχνιακών πρακτικών, αλλά – κυρίως αυτό – και της περιορισμένης

αποτελεσματικότητάς του.

Η κρίση ήρθε να μεγεθύνει το χάσμα μεταξύ των αναγκών των πολιτών και των

δυνατοτήτων της διοίκησης να ανταποκριθεί σε αυτές, με αποτέλεσμα να

δημιουργούνται απειλές ακόμη και για την ίδια τη λειτουργία της Δημοκρατίας. Η

διοίκηση υπέστη σοβαρά πλήγματα από τις διαρκείς ανακατατάξεις στο εσωτερικό της,

τις συχνές ανακατανομές αρμοδιοτήτων και την υποστελέχωση σημαντικού αριθμού

υπηρεσιών, καθώς και από το διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο ιδιαίτερα

στους τομείς της φορολογίας, της κοινωνικής ασφάλισης και των κοινωνικών παροχών,

που δημιούργησαν σύγχυση τόσο στο προσωπικό όσο και στους πολίτες.

Με άλλα λόγια, η κρίση έθεσε τις - όχι και τόσο αγαστές είναι η αλήθεια – σχέσεις

κράτους-πολιτών σε ένα νέο πλαίσιο. Το ελληνικό κράτος βρέθηκε υπό ασφυκτική

πίεση από το 2010 και μετά. Έπρεπε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς

επαρκή προετοιμασία, χωρίς ουσιαστικό διάλογο - και με τη «δαμόκλειο σπάθη» των

αξιολογήσεων της Τρόικα και των απειλών για έξοδο από την ευρωζώνη να

υπερίπταται - να εφαρμόσει διαδοχικά προγράμματα βίαιης δημοσιονομικής

προσαρμογής, που εξαιτίας της σχεδόν εμμονικής προσήλωσής τους στην περικοπή

δαπανών και την αύξηση φόρων, κατέληξαν από τη μια πλευρά να δυσχεράνουν

υπέρμετρα τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης - που έπρεπε να είναι περισσότερο

αποτελεσματική με λιγότερο προσωπικό - και από την άλλη να δημιουργήσουν μια

αφόρητη κατάσταση για πολύ μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας, οι οποίοι κλήθηκαν να

ανταποκριθούν σε μια σειρά νέων υποχρεώσεων τη στιγμή που τα εισοδήματά τους

μειώνονταν, η στήριξη από το κράτος περιοριζόταν – αν δεν εξαφανιζόταν - και το

αίσθημα της αδικίας τους κατέπνιγε.
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Με τα παραπάνω δεν επιχειρείται σε καμία περίπτωση η υποβάθμιση των όποιων

προσπαθειών βελτίωσης έχουν γίνει από την πλευρά της διοίκησης. Ωστόσο, παρά τις

όποιες θεσμικές πρωτοβουλίες, τα πλήγματα που έχει δεχθεί η διοίκηση ακόμα και σε

υπηρεσίες αιχμής και το γεγονός ότι η συνολική μεταρρύθμιση (η αναγκαιότητα της

οποίας είναι κοινός τόπος εδώ και δεκαετίες) καθυστερεί δεν επιτρέπουν στις

προαναφερθείσες βελτιώσεις να παράγουν πρακτικά αποτελέσματα σε όρους

διευκόλυνσης της καθημερινότητας των πολιτών (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2014, σ. 5).

Κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων ετών η διοίκηση βρίσκεται σε διαρκή

μετάβαση. Οι αλλαγές (σε νομοθετικό πλαίσιο, αρμοδιότητες, προσωπικό, μεθόδους

εργασίας κλπ) διαδέχονται η μία την άλλη, χωρίς μάλιστα να δίνεται ο απαραίτητος

χρόνος προκειμένου να ολοκληρωθούν και να μπορούν να αξιολογηθούν τα

αποτελέσματά τους. Απτή απόδειξη αυτού η συνεχής αύξηση των αναφορών που

δέχεται από πολίτες ο ΣτΠ.

Η υποστελέχωση, σε ορισμένες περιπτώσεις, και η ανορθολογική κατανομή

προσωπικού σε άλλες, αποτελούν σημαντικές αιτίες της αναποτελεσματικής δράσης της

Δημόσιας Διοίκησης. Από τους περίπου 950.000 (ΑΔΕΔΥ, 2014, σ. 4) οι υπάλληλοι

της Δημόσιας Διοίκησης έχουν μειωθεί στους 572.546 κατά την τελευταία 5ετία, με

βάση τα στοιχεία του Μητρώου Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου (Μάιος

2015, τακτικό προσωπικό)12.

Σημαντικό, τέλος, να αναφερθεί ότι η κρίση και οι συνέπειές της συνέπεσαν με τη

μεγάλη μεταρρύθμιση του ν. 3852/2010, γνωστού και ως «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Με τη νέα αρχιτεκτονική που προβλέπει ο εν λόγω νόμος, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και

η Αποκεντρωμένη Διοίκηση οργανώνονται σε ευρύτερες χωρικές ενότητες. Οι Δήμοι

μειώθηκαν από 1025 σε 325, μέσω εθελοντικών ή αναγκαστικών συνενώσεων και

ανέλαβαν και τμήμα των αρμοδιοτήτων που ασκούσαν έως τότε οι καταργούμενες

νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Συστάθηκαν 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις οι οποίες

ανέλαβαν τις κρατικές υποθέσεις που διαχειρίζονταν οι 13 Διοικητικές Περιφέρειες, οι

οποίες, με τη σειρά τους, θεμελιώθηκαν ως β’ βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με τον

Καλλικράτη αυξήθηκαν οι αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ωστόσο δεν

προβλέφθηκε ένα σαφές πλαίσιο για την αντιμετώπιση των υπαρχουσών αδυναμιών

της, κάτι που σε συνδυασμό με την κρίση και τις μειώσεις προσωπικού και αποδοχών

επέτεινε τις παθογένειές της (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2010, σ. 91).

12
http://apografi.yap.gov.gr/apografi/2015/Flows_2015.htm
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Οι νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί έχουν ενισχύσει τη δυσπιστία των

πολιτών έναντι των θεσμών. Η ανάγκη για εξοικονόμηση πόρων έχει θέσει στο

επίκεντρο της διοικητικής λειτουργίας τη δημοσιονομική διάσταση και όχι τις ανάγκες

του πολίτη, ενώ η προστασία δικαιωμάτων φαντάζει πολλές φορές ως πολυτέλεια. Εν

κατακλείδι, σε μια συγκυρία κατά την οποία το κοινωνικό σύνολο έχει ανάγκη τη

διοίκηση όσο ποτέ άλλοτε, η τελευταία, εξαιτίας των διαχρονικών δυσλειτουργιών της,

αλλά και εκείνων που προστίθενται από τις ασκούμενες πολιτικές, αδυνατεί να

ανταποκριθεί ή όταν το κάνει, αυτό γίνεται με σημαντική καθυστέρηση, που σε αρκετές

περιπτώσεις είναι τέτοια που καταλήγει είτε να καθιστά την ανταπόκριση αλυσιτελή

είτε να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει.

2. Οι συνέπειες της κρίσης μέσα από τις αναφορές των
πολιτών

Η σημαντική αύξηση των αναφορών που αφορούν τις συνέπειες της κρίσης και τη

διαχείρισή τους από το 2010 μέχρι και την 31η Δεκέμβρη του 2014, αντανακλά τη νέα,

δυσμενή πραγματικότητα. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι από το 2011 έως το 2014

ο ρυθμός αύξησης των αναφορών στο ΣτΠ έχει ξεπεράσει το 50% (ΣτΠ, Ετήσια

Έκθεση 2014, σ. 5). Αυτή η αύξηση αντικατοπτρίζει την «ορατότητα» της Αρχής, την

εμπιστοσύνη που εμπνέει στους πολίτες εξαιτίας της αποτελεσματικότητάς της, αλλά

κυρίως την επιδείνωση των συνθηκών ζωής των Ελλήνων. Και όπως αναφέρει η κ.

Σπανού στην εισαγωγή της Ετήσιας Έκθεσης του 2014 (σ. 5) «…δεν μπορεί κανείς να

επιχαίρει (σ.σ. για την εμπιστοσύνη) όταν αντικατοπτρίζεται μια τόσο προβληματική

κατάσταση, η οποία μάλιστα φαίνεται να επιτείνεται.». Πρέπει να τονιστεί ότι ο

Συνήγορος έλαβε μεγάλο αριθμό αναφορών και για ζητήματα που δεν εμπίπτουν στο

πεδίο αρμοδιότητάς του. Αυτό καταδεικνύει την ιδιαίτερα δυσχερή θέση στην οποία

βρέθηκαν πολλοί συμπολίτες μας και την τεράστια ανάγκη τους για βοήθεια (ΣτΠ,

Ετήσια Έκθεση 2011, σ. 6).

2.1 Αριθμητικά στοιχεία

Από την έναρξη της λειτουργίας της (1η Οκτώβρη 1998) μέχρι και τις 31 Δεκέμβρη

του 2014, η Αρχή έχει δεχθεί 184.197 αναφορές. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο (5ετία

2010-2014), ο αριθμός των αναφορών ανέρχεται στις 66.664. Στην 5ετία αυτή
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δημιουργήθηκαν δύο νέα ρεκόρ αναφορών, το 2013 με 14.738 και το 2014 με 16.339.

Από τις 66.664 αναφορές της εξεταζόμενης περιόδου ένα 42,5% περίπου κατά μέσο

όρο ήταν εκτός αρμοδιότητας του Συνηγόρου. Από τις εντός αρμοδιότητας υποθέσεις,

στο 56,5% διαπιστώθηκε πρόβλημα κακοδιοίκησης. Στο 36,3% των περιπτώσεων

διαπιστώθηκε ότι οι ενέργειες της διοίκησης ήταν σύννομες, ενώ σε ποσοστό 7,2%,

κατά μέσο όρο, η έρευνα διακόπηκε για διάφορους λόγους.

Από τις αναφορές που διερεύνησε η Αρχή κατά την προαναφερθείσα περίοδο

κατάφερε με δικές της ενέργειες να επιλύσει το πρόβλημα στο 77,6% των περιπτώσεων.

Το παραπάνω ποσοστό είναι αδιάψευστος μάρτυρας της αποτελεσματικότητας της

διαμεσολάβησης του Συνηγόρου, ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς ότι το μόνο που μπορεί

να κάνει είναι να ασκεί πίεση και να καταθέτει προτάσεις στη διοίκηση, χωρίς να

μπορεί να τη δεσμεύσει. Σε ποσοστό 8,7% οι προτάσεις του Συνηγόρου δεν έγιναν

αποδεκτές, ενώ ένα 3,4% των υποθέσεων επιλύθηκε χωρίς ενέργειες της Αρχής (από

την ίδια την υπηρεσία ή άλλο φορέα). Τέλος, υπήρξε και ένα ποσοστό περίπου 10,3%

των αναφορών στις οποίες υπήρξε αδυναμία επίλυσης του προβλήματος, εξαιτίας

νομοθετικών κενών ή δυσλειτουργιών της διοίκησης.

Όσον αφορά τη θεματική κατανομή των αναφορών, αυτή έχει ως εξής:

 Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: 14,4%

 Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας: 31.9%

 Κύκλος Ποιότητας Ζωής: 14,4%

 Κύκλος Σχέσεων Κράτους – Πολίτη: 31.8%

 Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού: 5%

 Κύκλος Ισότητας των Φύλων: 2,4%

Από τα παραπάνω ποσοστά είναι εμφανές ότι τα περισσότερα προβλήματα

ανακύπτουν στον Κύκλο Κοινωνικής Προστασίας, κάτι που καταδεικνύει αφενός τη

μεγάλη σημασία των υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα σε καιρό

κρίσης και αφετέρου τις ανεπάρκειες στη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών, που όπως

σημειώνεται και στην Ετήσια Έκθεση του 2014 (σ. 18) «…δεν εμφανίζονται για πρώτη

φορά, αλλά συνιστούν επιδείνωση παλαιότερων συστημικών προβλημάτων». Επίσης,

σημαντικό είναι και ποσοστό αναφορών στις σχέσεις κράτους – πολίτη οι οποίες

αφορούν κυρίως παράνομες πράξεις ή παραλείψεις της διοίκησης, καθυστερήσεις στην

ανταπόκριση σε αιτήματα πολιτών και γενικά τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο ΣτΠ, κατά το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3094/2003,

έχει τη δυνατότητα να παρέμβει αυτεπάγγελτα για ζητήματα που εμπίπτουν στην
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αρμοδιότητά του και έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Κατά την

πενταετία 2010-2014 η Αρχή χρησιμοποίησε αυτή τη δυνατότητα 11 φορές. 33 φορές

πρότεινε την παραπομπή υπαλλήλου ή λειτουργού σε πειθαρχικό έλεγχο, ενώ 26 φορές

παρέπεμψε την διερευνώμενη υπόθεση στην εισαγγελική αρχή. Στην πλειοψηφία τους,

οι περιπτώσεις αυτές αφορούσαν παραβίαση δικαιωμάτων ανηλίκων. Τέλος συνέταξε

15 ειδικές εκθέσεις και πραγματοποίησε πλήθος αυτοψιών και συναντήσεων εργασίας.

2.2 Ποιοτικά στοιχεία

Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιαστούν οι κυριότεροι τομείς της καθημερινότητας

των πολιτών που επηρεάστηκαν από την κρίση και τις πολιτικές λιτότητας, ενώ θα

αναλυθούν και τα βασικότερα ζητήματα που καταγράφονται σε αυτούς τους τομείς,

όπως αυτά προκύπτουν μέσα από τις αναφορές που υποβλήθηκαν στο ΣτΠ. Η

παρουσίαση θα γίνει ανά Θεματικό Κύκλο και θα αναφερθούν και οι προτάσεις στις

οποίες προέβη η Αρχή, προς επίλυση των εκάστοτε ζητημάτων.

2.2.1 Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Αντικείμενο του Κύκλου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί η προστασία των

συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των πολιτών (πολιτικών και ατομικών),

καθώς και αυτών που έχουν κατοχυρωθεί από διεθνείς συμβάσεις που έχουν

ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη. Οι αναφορές που λαμβάνει ο εν λόγω

Κύκλος αφορούν, μεταξύ άλλων, διακρίσεις με βάση την ιθαγένεια ή την εθνική

καταγωγή, την είσοδο και παραμονή αλλοδαπών, το δικαίωμα στην εργασία, την

οικονομική ελευθερία κ.α. Επικεφαλής του Κύκλου είναι ο Βοηθός Συνήγορος κος

Βασίλης Καρύδης.

Κατά την περίοδο 2010-2014 κυρίαρχη θέση στις αναφορές του Κύκλου σε θέματα

που άπτονται της κρίσης, είχε ο τομέας των πολιτικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

(σε ποσοστό 17% κατά μέσο όρο). Παράλληλα, μεγάλος αριθμός αναφορών αφορούσε

τις συνθήκες στα Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και τα φαινόμενα ρατσιστικής βίας.
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Πολιτικά Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Στον τομέα αυτόν η πλειοψηφία των αναφορών αφορούσε ζητήματα ασύλου και

αδειών διαμονής.

Α) Άσυλο

Αναφορικά με τη διαδικασία ασύλου ο ΣτΠ παρατηρεί πως ενώ το νομοθετικό

πλαίσιο είναι επαρκές13, η μεταχείριση των αιτούντων άσυλο δεν είναι σύμφωνη με

τους κανόνες. Η έλλειψη πληροφόρησης και εξειδικευμένου προσωπικού στην

Υπηρεσία Ασύλου της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής και η απουσία διερμηνέων δεν

επέτρεπαν στους αιτούντες άσυλο την προσφυγή στις απαιτούμενες διαδικασίες, ενώ

προβλήματα υπήρχαν και κατά την παραλαβή και εξέταση αιτημάτων. Αρκετές φορές

μάλιστα, η εξέταση αιτημάτων γινόταν επιλεκτικά.

Η Υπηρεσία Ασύλου που ιδρύθηκε στο Υπουργείο Προ.Πο. με το νόμο 3907/2011

ξεκίνησε να λειτουργεί περίπου ένα χρόνο μετά την ψήφιση του νόμου και εν τω

μεταξύ αυξήθηκε η διάρκεια κράτησης των αιτούντων άσυλο σε 12 μήνες, με το ΠΔ

116/2012. Ο λόγος της καθυστέρησης ήταν η δυσκολία στελέχωσης της υπηρεσίας με

κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, λόγω του περιορισμού των προσλήψεων

(μνημονιακή απαίτηση) και της καθυστέρησης των μετατάξεων από άλλες υπηρεσίες.

Για τον εξορθολογισμό του συστήματος ασύλου και την προστασία των

δικαιωμάτων των αιτούντων, ο Συνήγορος  πρότεινε στο (τότε) Υπουργείο Δημόσιας

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2014, σ. 177):

 Την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ΠΔ 113/2013, έτσι

ώστε η κράτηση να χρήζει ειδικής και εξατομικευμένης αξιολόγησης, μέσω

της οποίας θα προκύπτουν οι λόγοι για τους οποίους δε μπορούν να

εφαρμοστούν εναλλακτικά της κράτησης μέτρα (κατά την παράγραφο 3 του

άρθρου 22 του ν. 3707/2011).

 Να μην αποτελεί η άρνηση συνεργασίας του αλλοδαπού ή ο χρόνος κατά

τον οποίο υπέβαλλε το αίτημά του λόγο κράτησης.

 Να διατηρηθεί η πρόβλεψη για ανώτατο όριο κράτησης (6 μήνες) σε όσους

έχει επιβληθεί το μέτρο για ταχεία ολοκλήρωση της αίτησης διεθνούς

13
Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2003/9/ΕΚ, 2004/85/ΕΚ, 2005/85/ΕΚ με τα ΠΔ 220/2007, 90/2008 και 96/2008, Ν. 3907/2011, ΠΔ

104/2012, ΠΔ 113/2013 ΠΔ 133/2013, ενσωμάτωση Οδηγίας 2005/15/ΕΚ με το ΠΔ 167/2014.
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προστασίας. Επίσης, να εξετάζεται ανά τρίμηνο η διατήρηση του μέτρου και

να ελέγχεται δικαστικά η παράτασή του.

 Να αποτελεί η κράτηση των ανηλίκων έσχατο μέσο, με ανώτατη διάρκεια

τις 30 ημέρες, μέχρι να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά τους σε

κατάλληλες δομές.

 Τέλος, πρότεινε να χορηγείται άδεια νόμιμης διαμονής στους μακροχρόνια

αιτούντες άσυλο14.

Β) Άδειες διαμονής

Οι επιπτώσεις της οικονομικής συγκυρίας στην οποία βρέθηκε η χώρα από το 2010

και μετά, έπληξαν πρώτα και περισσότερο τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ανάμεσα σε αυτές είναι και οι προερχόμενοι από τρίτες χώρες αλλοδαποί οι οποίοι επί

σειρά ετών εργάζονταν και κατοικούσαν νόμιμα στη χώρα μας, μαζί με τις οικογένειές

τους. Ο Συνήγορος έλαβε πληθώρα αναφορών από αλλοδαπούς που έχασαν τη δουλειά

τους και αδυνατούσαν να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία

προκειμένου να ανανεώσουν τις άδειες διαμονής τους.

Η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων οδήγησε μεγάλο αριθμό αλλοδαπών σε

μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση και άρα μείωση εισοδημάτων και στην ανεργία,

ενώ πολύ συχνά είναι τα φαινόμενα αδήλωτης εργασίας και οικονομικής

εκμετάλλευσης. Τα παραπάνω αυξάνουν τον αριθμό των ατόμων που διαμένουν

παράνομα στη χώρα και δυσχεραίνουν τη διαχείριση του ζητήματος της παράνομης

μετανάστευσης.

Οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με την ανανέωση της άδειας

διαμονής είναι οι παρακάτω:

 Ύπαρξη σύμβασης πλήρους απασχόλησης και πρόβλεψη ότι οι ελάχιστες

αποδοχές θα πρέπει να είναι αυτές του ανειδίκευτου εργάτη (άρθρο 15, παρ.

1,2 του ν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6, παρ. 1 του ν.

3536/2007)

 Πρόβλεψη για ελάχιστο χρόνο εργασίας ανά έτος (άρθρο 90 παρ. 1 του ν.

3386/2005) ο οποίος διαφοροποιείται ανάλογα με το φορέα ασφάλισης. Για

όσους δε συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό ημερών εργασίας

14
Η πρόταση έγινε αποδεκτή με το άρθρο 7 παρ. 8 του ν. 4018/2011 και την ΥΑ 21879/2011
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προβλέπεται η δυνατότητα εξαγοράς του 20% των ενσήμων για το σύνολο

της διάρκειας της άδειας διαμονής. Εναλλακτικά, ο ενδιαφερόμενος θα

πρέπει να αποδείξει την αδυναμία του να εργαστεί.

 Αυστηροί περιορισμοί προβλέπονται τόσο για την αλλαγή ειδικότητας, όσο

και για μετατροπή της άδειας διαμονής (από εξαρτημένη εργασία σε παροχή

υπηρεσιών ή σε άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας).

Περιορισμοί προβλέπονται επίσης και για αλλαγή του τόπου εργασίας.

 Όσον αφορά την ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, προβλέπεται ότι ο

ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει επαρκείς

πόρους (60.000 €) και ότι τους επένδυσε με βάση συγκεκριμένη

οικονομοτεχνική μελέτη (άρθρο 24, παρ. 1,2 του ν. 3386/2005), κατόπιν

γνωμοδότησης επιτροπής η οποία εξετάζει την αρτιότητά της. Περαιτέρω,

στο άρθρο 25 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι η αλλαγή του σκοπού της

επένδυσης επιτρέπεται μόνο μετά την παρέλευση διετίας από την έναρξη

ισχύος της άδειας διαμονής.

 Τέλος, για την ανανέωση των αδειών διαμονής των συντηρούμενων μελών

της οικογένειας απαιτείται εισόδημα κατ’ ελάχιστο ίσο με αυτό του

ανειδίκευτου εργάτη, προσαυξημένο κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15%

για κάθε τέκνο (ΠΔ 131/2006, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 167/2008, με

το οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2003/86/ΕΚ για την οικογενειακή

επανένωση).

Ο ΣτΠ κρίνει σκόπιμη την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την

προσαρμογή της στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Για το σκοπό αυτό διατύπωσε

συγκεκριμένες προτάσεις15, προς τα (τότε) Υπουργεία Εσωτερικών Αποκέντρωσης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας

του Πολίτη. Ειδικότερα ο Συνήγορος πρότεινε:

 Να προβλεφθεί η δυνατότητα ανανέωσης της άδειας και όταν υπάρχει

σύμβαση για μερική απασχόληση.

 Τη μείωση του απαιτούμενου ελάχιστου χρόνου εργασίας κατ’ έτος, την

αύξηση του ποσοστού εξαγοράς ενσήμων και τη δυνατότητα ανανέωσης της

άδειας σε περίπτωση απόδειξης αδυναμίας εργασίας16.

15
http://www.synigoros.gr/resources/protaseissynhgoroytoypolitigiametanasteyshfinal.pdf

16
Η πρόταση έγινε αποδεκτή με την έκδοση της ΚΥΑ 15055/2011



33

 Την πρόβλεψη ενός πιο ευέλικτου συστήματος όσον αφορά τις δυνατότητες

αλλαγής ειδικότητας, τύπου άδειας διαμονής και τόπου εργασίας.

 Τη μείωση του ποσού επένδυσης για την περίπτωση της ανεξάρτητης

οικονομικής δραστηριότητας και την ελαστικοποίηση των ελέγχων τόσο της

οικονομοτεχνικής μελέτης όσο και του σκοπού της επένδυσης.

 Τη μείωση του απαιτούμενου ελάχιστου εισοδήματος για την ανανέωση των

αδειών των συντηρούμενων μελών της οικογένειας του αλλοδαπού.

Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών: Υποστελέχωση, ελλείψεις και
παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ο ΣτΠ πραγματοποίησε αυτοψίες σε Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Αμυγδαλέζα,

Έβρο, Κόρινθο, Ροδόπη), διαπιστώνοντας υποστελέχωση και συνθήκες ανθρωπιστικής

κρίσης, αφού δεν τηρούνται ούτε οι στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής. Οι υποδομές είναι

ελλιπέστατες, ενώ δεν υπάρχει κάποιο σύστημα εντοπισμού των αλλοδαπών που

χρήζουν διεθνούς προστασίας ή ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Αποτέλεσμα, ο

συνωστισμός των κρατουμένων σε συνθήκες εξευτελιστικές για την ανθρώπινη

αξιοπρέπεια και ντροπιαστικές για τη χώρα. Η υποστελέχωση  σε συνδυασμό με τους

ελλιπείς πόρους που διοχετεύονται λόγω κρίσης, καθώς και της χαμηλής

προτεραιότητας του ζητήματος, έναντι της δημοσιονομικής προσαρμογής, οδηγούν

στην κατά συρροή καταπάτηση των δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων. Μάλιστα, σε

εκθέσεις διεθνών οργανισμών, όπως η FRA και η CPT η κατάσταση στα κέντρα

κράτησης περιγράφεται ανάγλυφα, κάτι που έχει προκαλέσει καταδίκες της χώρας μας

από το ΕΔΔΑ (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2010, σ. 89). Σύμφωνα με το Συνήγορο (ΣτΠ,

Ετήσια Έκθεση 2013, σ. 70), σε αυτή την αρνητική κριτική από το διεθνές περιβάλλον,

αλλά και στην ενσωμάτωση κανόνων υπερεθνικής ισχύος, οφείλονται τα όποια θετικά

βήματα έχουν γίνει στη διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομένου.

Ρατσισμός και βία17

Η απόγνωση πολλών πολιτών λόγω της κρίσης, σε συνδυασμό με την αθρόα

προσέλευση παράνομων μεταναστών και τη δημιουργία ασφυκτικής κατάστασης

ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας (βλ. Παράρτημα), πυροδότησε ξενοφοβικά και

17
Περισσότερα στοιχεία στο Παράρτημα
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ρατσιστικά αντανακλαστικά, τα οποία εκμεταλλεύθηκαν ακραίες ομάδες που με τη

μισαλλόδοξη ρητορική τους έστρεψαν την οργή των απλών ανθρώπων προς τους

μετανάστες18.

Τέτοιου είδους πρακτικές διαρρηγνύουν τον κοινωνικό ιστό και συνιστούν απειλή

για το κράτος δικαίου και τη δημόσια ασφάλεια. Η έξαρση της ρατσιστικής βίας, όχι

μόνο από πολίτες αλλά και από την ίδια την ΕΛ.ΑΣ. συνιστούν απόρροια των

επικίνδυνων πρακτικών που έχουν υιοθετηθεί από τμήμα της ελληνικής κοινωνίας

(ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2012 σ. 103). Χαρακτηριστικό παράδειγμα η επιχείρηση «Ξένιος

Ζευς», στο πλαίσιο της οποίας υπήρξε τεράστια δυσαναλογία μεταξύ των ατόμων που

προσήχθησαν κι εκείνων που τελικά συνελήφθησαν (ΣτΠ, Ειδική Έκθεση «Το

Φαινόμενο της Ρατσιστικής Βίας στην Ελλάδα και η Αντιμετώπισή του», 2013, σ. 33),

ενώ οι προσαγωγές είχαν καταχρηστικό χαρακτήρα, καθώς δεν υπήρχε υπόνοια τέλεσης

αδικήματος και βασίζονταν στο εθνοφυλετικό κριτήριο. Για το θέμα της ρατσιστικής

βίας, ο ΣτΠ συνέταξε ειδική έκθεση το 201319.

2.2.2 Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Πρόκειται για τον Κύκλο που έλαβε τις περισσότερες αναφορές (21.313) κατά την

εξεταζόμενη περίοδο. Αντικείμενο του Κύκλου Κοινωνικής Προστασίας είναι η

προάσπιση και προαγωγή των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών. Εξετάζει

αναφορές που αφορούν, μεταξύ άλλων, την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία και τις

κοινωνικές παροχές. Στον Κύκλο αναπτύσσει δραστηριότητα και ο Συνήγορος Υγείας

& Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ν. 3293/2004), ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του σε

όλους τους πολίτες-χρήστες των υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Επικεφαλής του Κύκλου

είναι ο Βοηθός Συνήγορος κος Χρήστος Ιωάννου.

Στον εν λόγω Κύκλο η συντριπτική πλειοψηφία των αναφορών αφορά την

κοινωνική ασφάλιση (σε ποσοστό 83,3% κατά μέσο όρο). Αυτό βέβαια είναι

φυσιολογικό με δεδομένες τις αλλεπάλληλες ανατροπές που υπέστη το νομοθετικό

πλαίσιο και τις διαδοχικές μειώσεις στις συντάξεις. Ακολουθούν ο τομέας της

Κοινωνικής Πρόνοιας, με ποσοστό 10,2% και ο τομέας της Υγείας με 6,4%.

18
Θυμόμαστε τις «αυθόρμητες» συγκεντρώσεις κατοίκων στην πλατεία του Αγ. Παντελεήμονα και τα αμέτρητα πογκρόμ της

Χρυσής Αυγής έναντι μεταναστών.
19

http://www.synigoros.gr/resources/docs/eidikiekthesiratsistikivia.pdf
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Α) Κοινωνική Ασφάλιση & Συνταξιοδότηση

Η συνεχόμενη επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας είχε ως

αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ ολοένα και περισσότεροι

πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με την απειλή της φτώχειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που

έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ στις 8 Ιουλίου, το 21,5% του πληθυσμού

αντιμετώπισε υλικές στερήσεις το 2014, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2009 ήταν

11%20. Η ήδη άνιση κατανομή του εισοδήματος επιδεινώθηκε και αυτό προκάλεσε την

αύξηση των κοινωνικών πιέσεων για την προστασία των πιο ευάλωτων κοινωνικών

ομάδων. Περαιτέρω, η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων είχε τις δικές της

αρνητικές επιπτώσεις. Σημαντικό, επίσης, να αναφερθεί ότι η ανεργία21 πλήττει το

συνταξιοδοτικό σύστημα, αφού τα έσοδα μειώνονται, τη στιγμή που οι πολλές αιτήσεις

συνταξιοδότησης και η δημογραφική γήρανση έχουν επιβαρύνει υπέρμετρα τα ταμεία.

Η επί τα χείρω τροποποίηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας είχε ως αποτέλεσμα να

πληγεί μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων, χωρίς μάλιστα να προβλέπεται κάποιο

μεταβατικό διάστημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο ν. 3863/2010, με βάση

το άρθρο 10 του οποίου καταργείται από την 1η Νοέμβρη του 2011 η συνταξιοδότηση

δίχως όριο ηλικίας για όσους έχουν 37 χρόνια ασφάλισης. Η συγκεκριμένη

τροποποίηση που επήλθε αιφνίδια, είναι αντίθετη προς την έννοια της ασφάλειας

δικαίου και έπληξε τον προγραμματισμό που είχαν κάνει για τη ζωή τους άτομα τα

οποία βρίσκονταν πολύ κοντά στο να επωφεληθούν από τις διατάξεις της προϊσχύουσας

νομοθεσίας. Η πρόταση του ΣτΠ (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2011, σ. 63) ήταν να θεσπιστεί

νομοθετική διάταξη έτσι ώστε όσοι είχαν συμπληρώσει 35 χρόνια ασφάλισης έως τις

31/12/2010 να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης δίχως όριο ηλικίας μόλις

συμπληρώσουν 37 έτη.

Από τη διερεύνηση του πολύ μεγάλου αριθμού αναφορών που έλαβε ο ΣτΠ στον

τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα θεσμικά κενά, η

υπερβολική προσκόλληση στο γράμμα του νόμου και η προτεραιότητα που δίνεται

στην εξοικονόμηση δαπανών, δεν επιτρέπουν την ικανοποίηση των αιτημάτων των

πολιτών (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2010, σ. 59). Στο επίκεντρο δηλαδή, βρίσκεται ο

δημοσιονομικός παράγοντας, για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού

συστήματος και όχι τα δικαιώματα των πολιτών.

20
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0802/PressReleases/A0802_SFA10_DT_AN_00_2014_14_F_GR.pdf

21
Μεγάλη σημασία σε σχέση με την ανεργία έχει το γεγονός ότι σημαντικό ποσοστό της αφορά μακροχρόνια άνεργους, αυτούς

δηλαδή που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.
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Ως κύριος παράγοντας κακοδιοίκησης στο εν λόγω πεδίο εμφανίζεται η πολυνομία.

Το νομικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από αποσπασματικότητα, προβλέποντας, όχι σπάνια,

διαφορετικές ρυθμίσεις για όμοιες περιπτώσεις, ενώ οι πολίτες δυσκολεύονται να

παρακολουθήσουν τις συχνές αλλαγές και να κατανοήσουν τα δικαιώματα και τις

υποχρεώσεις τους, κάτι που σε συνδυασμό με την ελλιπή πληροφόρηση εκ μέρους της

διοίκησης, οδηγεί σε αμφισβήτηση των αποφάσεων, υποβολή μεγάλου αριθμού

ενστάσεων και υπερφόρτωση των οικείων υπηρεσιών, που με τη σειρά της, προκαλεί

σημαντικές καθυστερήσεις στην έκδοση των πράξεων. Πολύ συχνά δε, οι πολίτες

προσφεύγουν στις δικαστικές αρχές, κάτι που λόγω των πολύ αργών ρυθμών με τους

οποίους κινείται η ελληνική Δικαιοσύνη, ισοδυναμεί με περαιτέρω καθυστέρηση.

Λόγω της ασάφειας που διέπει τη νομοθεσία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης,

η διοίκηση καταφεύγει συχνά στην πρακτική των εγκυκλίων. Είναι χαρακτηριστικό, ότι

από το 2010 έως το 2013 είχαμε συνολικά 17 αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα και

την έκδοση 40 εγκυκλίων (ΣτΠ, Ετήσια ΄Εκθεση 2013, σ. 18). Οι εγκύκλιοι αποτελούν

μεν ένα σημαντικό «εργαλείο» στα χέρια της διοίκησης, όταν επιχειρούν να

εξειδικεύσουν τις διατάξεις ή να τις καταστήσουν πιο σαφείς. Όταν όμως καταλήγουν

να τις τροποποιούν παραβιάζεται η νομιμότητα. Παρ’ όλ’ αυτά, η πρακτική αυτή

αποτελεί σύνηθες φαινόμενο για τη διοίκηση, ιδιαίτερα εν καιρώ κρίσης και είναι

χαρακτηριστικό ότι οι εγκύκλιοι αναπτύσσουν δεσμευτικότητα στο εσωτερικό της22.

Σημαντικό εδώ να αναφερθεί ότι η λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών στην

Ελλάδα ήταν προβληματική και προ κρίσης, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν

απροετοίμαστες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προέκυψαν από τις πολιτικές

λιτότητας και τη συνακόλουθη ύφεση. Έτσι, οι περικοπές δαπανών δεν αποτελούν από

μόνες τους λόγο για την περιορισμένη αποτελεσματικότητα των φορέων κοινωνικής

πολιτικής αφού απλώς επέτειναν την προϋπάρχουσα κατάσταση (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση

2011, σ. 61).

Ένα από τα σημαντικά προβλήματα για το οποίο ο Συνήγορος έλαβε μεγάλο αριθμό

αναφορών είναι οι καθυστερήσεις στην έκδοση των αποφάσεων συνταξιοδότησης. Τα

αίτια για αυτό είναι από τη μια οι μειώσεις στο προσωπικό των ΟΚΑ, είτε λόγω

22
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της εγκυκλίου τη Διοίκησης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με αριθμό 53/15.07.2010, με την

οποία …διορθώθηκε φραστικό λάθος της ΚΥΑ Φ80//2010 (ΥΑ Φ80000/14254/1097 ΦΕΚ Β΄ 1033/2010) που εκδόθηκε κατ’
εξουσιοδότηση της παραγράφου 15 του άρθρου 3 του ν. 3845/2010 και αφορούσε τις προϋποθέσεις καταβολής των δώρων
Χριστουγέννων και Πάσχα. Η ΚΥΑ ανέφερε ότι «<…> Στους συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη….τα επιδόματα….δεν μπορεί
να είναι μικρότερα των ποσών που ελάμβαναν με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις». Με την εγκύκλιο ή λέξη «μικρότερα»
αντικαταστάθηκε από τη λέξη «μεγαλύτερα», αλλάζοντας εντελώς το νόημα της διάταξης. Ως αποτέλεσμα αρκετοί συνταξιούχοι
έλαβαν χαμηλότερα επιδόματα από αυτά που δικαιούταν. Για το ζήτημα ο ΣτΠ συνέταξε πόρισμα
(http://www.synigoros.gr/resources/docs/277261.pdf) στο οποίο επισημαίνει το προφανές, ότι δηλαδή μια ΚΥΑ δεν μπορεί να
τροποποιείται τόσο δραστικά από μια εγκύκλιο.
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συνταξιοδοτήσεων είτε λόγω μετακινήσεων και από την άλλη, η αύξηση του αριθμού

των αιτήσεων συνταξιοδότησης, λόγω της αβεβαιότητας για τις μελλοντικές συνθήκες.

Το πρόβλημα των καθυστερήσεων στην ανταπόκριση σε αιτήματα πολιτών είναι μεν

χρόνιο, όχι μόνο για ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης αλλά εν γένει για τη Δημόσια

Διοίκηση, ωστόσο στην παρούσα συγκυρία είναι κάτι περισσότερο από επιτακτικό να

αντιμετωπιστεί.

Με μεγαλύτερη ένταση το πρόβλημα εμφανίστηκε στα μεγάλα περιφερειακά

υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς) τα οποία εξέδιδαν

αποφάσεις με καθυστέρηση που, ειδικά στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης,

μπορούσε να ξεπεράσει και τα δύο έτη. Το πρόβλημα μεγεθύνεται από την απουσία

μηχανογράφησης. Ο ΣτΠ απευθύνθηκε στο Διοικητή του ΙΚΑ με συγκεκριμένες

προτάσεις23 προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία:

α) Να δημιουργηθούν ομάδες εργασίας από στελέχη του Οργανισμού προκειμένου

να συνδράμουν την υποδιεύθυνση Μητρώων Ασφαλισμένων και

β) να σταλούν στα τοπικά υποκαταστήματα όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις που τους

αντιστοιχούν και βρίσκονται στο κατάστημα της Αθήνας.

Ωστόσο, οι παραπάνω περιπτώσεις δεν ήταν οι μόνες. Σημαντικές καθυστερήσεις

παρουσιάστηκαν και σε άλλα ταμεία (ΜΤΠΥ, ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΔΥ, ΤΠΔΥ). Οι

καθυστερήσεις αυτές και στις παραπάνω περιπτώσεις ξεπερνούσαν τις εκ του νόμου

τιθέμενες ανώτατες προθεσμίες κι έτσι, ο ΣτΠ προέβη στις ακόλουθες προτάσεις (ΣτΠ,

Ετήσια Έκθεση 2011, σ. 65):

 Για όσους αποχωρούν από το Δημόσιο να εξεταστεί η δυνατότητα

χορήγησης  ποσού που θα ισοδυναμεί με 6 μηνιαίες συντάξεις, έως ότου

εκδοθεί η απόφαση συνταξιοδότησης. Το ποσό αυτό θα συμψηφίζεται με το

τελικό ποσό σύνταξης.

 Να αποκτήσει πρόσβαση το ΤΕΑΥΕΚ στο αρχείο ασφαλισμένων του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ, προκειμένου να υπολογίζει πιο γρήγορα το χρόνο ασφάλισης σε

αυτό. Η πρόταση έγινε δεκτή.

 Θέσπιση συγκεκριμένων, διαφανών και αυστηρών κριτηρίων προκειμένου

να επισπεύδονται υποθέσεις ατόμων που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε

δυσκολότερη θέση.

23
http://www.synigoros.gr/resources/docs/304553.pdf
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 Δημιουργία στην ιστοσελίδα του ΓΛΚ μιας ενότητας FAQ (Frequently

Asked Questions) για διευκόλυνση και επιτάχυνση της πληροφόρησης.

Ειδικότερα για το ΤΕΑΥΕΚ και με την ευκαιρία της ένταξής του στο ΕΤΕΑ από

την 1η Ιανουαρίου του 2013, ο ΣτΠ συνέταξε πόρισμα24 προς τον Υπουργό Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, στο οποίο προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση

του προβλήματος των υπέρμετρων καθυστερήσεων. Μεταξύ άλλων, η Αρχή προτείνει:

 Τη δημιουργία ομάδας εργασίας από έμπειρο προσωπικό για την

καταχώριση στο ΟΠΣ όλων των εκκρεμών δεδομένων ασφαλιστικών

εισφορών από προηγούμενα έτη.

 Την αναδιοργάνωση της υπηρεσίας και την αναδιάρθρωση του προσωπικού.

 Την άμεση διεκπεραίωση αιτημάτων των οποίων η διερεύνηση δεν απαιτεί

πολύ χρόνο, προς αποσυμφόρηση της υπηρεσίας.

 Τον καθορισμό κανόνων προτεραιότητας για τη μείωση του χρόνου

αναμονής και την εξέταση της δυνατότητας έκδοσης πράξεων προσωρινής

σύνταξης και για τις επικουρικές, με ανάλογη εφαρμογή των

προβλεπόμενων στο άρθρο 38 του ν. 3996/201125.

Ακραία περίπτωση αποτελεί το ΓΛΚ, όπου λόγω αύξησης των αιτήσεων,

κατάθεσης πληθώρας ερωτήσεων από ήδη συνταξιούχους, συσσώρευσης αιτημάτων

αναγνώρισης πλασματικού χρόνου (ν. 3865/2010) και αποχώρησης μεγάλου αριθμού

έμπειρων στελεχών από τη Διεύθυνση Συντάξεων, ο Συνήγορος διαπίστωσε, σε

επιτόπια έρευνα το 2013, τεράστιο αριθμό αιτήσεων που δεν έφεραν αριθμό

πρωτοκόλλου. Η Διεύθυνση Προσωπικού του ΓΛΚ απέδωσε την κατάσταση στην

υποστελέχωση της υπηρεσίας, λόγω αναστολής των προσλήψεων.

Οι καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων, είτε πρόκειται για συντάξεις είτε για

εφάπαξ, εκτός από την ταλαιπωρία που συνεπάγονται για τους πολίτες, θέτουν εμπόδια

ακόμα και για στοιχειώδη οικονομικό προγραμματισμό, η σημασία του οποίου σε

καιρούς κρίσης είναι αδιαμφισβήτητη. Για ορισμένους, όπως για τους δικαιούχους του

ΕΚΑΣ (δηλαδή τους χαμηλοσυνταξιούχους), δημιουργούν και προβλήματα

βιοπορισμού, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις που οι δικαιούχοι απεβίωσαν στο διάστημα

που μεσολάβησε από την υποβολή της αίτησης έως την τελική έκδοση της απόφασης.

Ειδικά για το ΕΚΑΣ, πρέπει να τονιστεί ότι τα ποσά πάγωσαν στα επίπεδα του 2008,

αφού οι ΚΥΑ που εκδόθηκαν από το 2009 έως και το 2015 για την αναπροσαρμογή

24
http://www.synigoros.gr/resources/docs/140722-porisma.pdf

25
Για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων.
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των κριτηρίων και των ποσών, αναπροσάρμοσαν μόνο τα κριτήρια26, ενώ είχε

μεσολαβήσει και ο ν. 3996/2011, που και αυτός επέφερε αλλαγές στα κριτήρια. Έτσι,

τα ποσά που χορηγούνται στα τέσσερα εισοδηματικά κλιμάκια παρέμειναν καθηλωμένα

στα επίπεδα του 2008 (230, 172,5, 115 και 57,5 €). Σε συνδυασμό με την κατάργηση

δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας, τις διαδοχικές μειώσεις σε κύριες

και επικουρικές συντάξεις και τις αυξήσεις στους φόρους, πολλοί χαμηλοσυνταξιούχοι

βρέθηκαν σε απελπιστική κατάσταση.

Α.1) Η περίπτωση του ΟΑΕΕ

Με τη μείωση των εισοδημάτων που οδήγησε στον περιορισμό της κατανάλωσης

και άρα και των κερδών των επιχειρήσεων και με την αύξηση των φόρων, αρκετοί

επιχειρηματίες-ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ αντιμετώπισαν προβλήματα στην καταβολή

των εισφορών τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν τόσο αυτοί όσοι και οι οικογένειές

τους να χάσουν την ασφαλιστική τους κάλυψη. Παράλληλα, η εκπρόθεσμη εξόφληση

οφειλών συνεπάγεται την επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων, γεγονός που

επιβαρύνει την κατάσταση των ασφαλισμένων.

Ιδίως κατά το 2014 ο Συνήγορος έλαβε σωρεία αναφορών από ασφαλισμένους του

ΟΑΕΕ, που αφορούσαν το παραπάνω ζήτημα. Η Αρχή, σε συναντήσεις που

πραγματοποίησε με την ηγεσία του ΟΑΕΕ, επισήμανε το γεγονός ότι το ύψος των

ασφαλιστικών εισφορών είναι πλέον δυσανάλογο με τον κύκλο εργασιών και τα

εισοδήματα των ασφαλισμένων και άρα χρήζει προσαρμογής στις κρατούσες συνθήκες.

Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη επανεξέτασης του καθεστώτος ρύθμισης των οφειλών,

έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η έστω και μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητά του. Προς

την κατεύθυνση της επίλυσης του ζητήματος ο Συνήγορος πρότεινε:

 Τη συνολική αποτίμηση των οφειλόμενων ποσών και την προσπάθεια

ένταξής τους σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στις

κρατούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

 Την αύξηση των δόσεων για την αποπληρωμή του χρέους μέχρι τουλάχιστον

100 και σε συνάρτηση με το εισόδημα του οφειλέτη και το ύψος της

οφειλής.

 Την κατάργηση της υψηλής προκαταβολής ως προϋπόθεση ένταξης σε

καθεστώς ρύθμισης.

26
Βάσει του ν. 2768/1999 (άρθρο 1, παρ. 2), τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια αναπροσαρμόζονται με ΚΥΑ.
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 Την παράταση ισχύος της δυνατότητας κατάταξης σε κατώτερη

ασφαλιστική κλίμακα.

 Την επανεξέταση της διάρθρωσης και του ύψους των εισφορών των 14

ασφαλιστικών κατηγοριών του ΟΑΕΕ, που μετά τις διαδοχικές ανατιμήσεις

των τελευταίων χρόνων έχουν πάψει πια να ανταποκρίνονται στις παρούσες

συνθήκες της αγοράς.

Ο Συνήγορος θεωρεί ότι η αναζήτηση τρόπου για την εξασφάλιση της

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ατόμων αυτών αποτελεί σοβαρό κοινωνικό

ζήτημα υπό τις κρατούσες συνθήκες, εφόσον αφορά ένα διαρκώς αυξανόμενο αριθμό

συμπολιτών μας. Επίσης, ο Συνήγορος πρότεινε την καθιέρωση μιας χαμηλής

ασφαλιστικής κατηγορίας βάσης (βάσει εισοδηματικών κριτηρίων), έτσι ώστε να

διασφαλιστεί η παραμονή των ελεύθερων επαγγελματιών εντός του ασφαλιστικού

συστήματος και να καλύπτονται οι κίνδυνοι ασθένειας.

Β) Πρόνοια

Κατά την τελευταία πενταετία παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση του αριθμού των

δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων. Την ίδια περίοδο, λόγω της δημοσιονομικής

στενότητας  μειώθηκε κατά πολύ η δυνατότητα του κράτους να ανταποκριθεί σε αυτήν

την αύξηση, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να παρέχει ακόμη και υπηρεσίες που

θεωρούταν δεδομένες. Μοιραία, αυξήθηκε η δυσπιστία των πολιτών αναφορικά με την

επάρκεια των δημόσιων υπηρεσιών στον ιδιαίτερα κρίσιμο, εν καιρώ κρίσης, τομέα της

πρόνοιας. Οι μεταρρυθμίσεις έχουν ταυτιστεί πλέον με τις περικοπές παροχών και τον

περιορισμό δικαιωμάτων. Μάλιστα, το διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο

δημιουργεί την εντύπωση ότι καμία αλλαγή δε θα είναι η τελευταία κι έτσι το αίσθημα

αβεβαιότητας συνεχώς διογκώνεται. Οι αλλαγές αυτές είναι τόσο συχνές και το

περιεχόμενο της νομοθεσίας τόσο πολύπλοκο, που ακόμα και οι ειδικοί δυσκολεύονται

να το παρακολουθήσουν.

Η σταδιακή υποχώρηση του κράτους από ρόλους που είχε αναλάβει στο παρελθόν

σήμανε τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους και τον περιορισμό της προστασίας

των δικαιωμάτων των πολιτών. Τα αίτια για την παραπάνω κατάσταση είναι ο

περιορισμός των πόρων για κοινωνικές παροχές, η πάγια πλέον υποστελέχωση

υπηρεσιών και οι προβληματικές διαδικασίες. Επιπλέον, οι δυνατότητες της διοίκησης
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για επίδειξη διαλλακτικού πνεύματος, ιδίως όταν πρόκειται για υποθέσεις που

συνεπάγονται οικονομικό κόστος για το κράτος, έχουν συρρικνωθεί δραματικά.

Β.1) Ανασφάλιστοι υπερήλικες

Σε καιρούς κρίσης οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι αυτές οι οποίες πλήττονται

δριμύτερα. Πλήθος αναφορών δέχτηκε ο Συνήγορος από το 2012 και μετά, από

ομογενείς ανασφάλιστους υπερήλικες, προερχόμενους από διάφορες χώρες. Οι

ρυθμίσεις της νομοθεσίας ήταν ήδη δυσμενείς για αυτή την κατηγορία των

ασφαλισμένων, ενώ όπως διαπίστωσε η Αρχή κατά τη διερεύνηση των αναφορών, η

διοίκηση ήταν ιδιαίτερα αυστηρή κατά την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων, στις

οποίες ορίζονται οι προϋποθέσεις (εισοδηματικά κριτήρια, μόνιμη διαμονή στη χώρα)

για τη χορήγηση σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα σε ομογενείς (άρθρο 1 του ν.

1296/1982).

Ο ν. 4093/2012 έφερε αρκετά δυσμενέστερες ρυθμίσεις για αυτούς τους ανθρώπους,

αφού αύξησε τα όρια ηλικίας, έθεσε ως προϋπόθεση για τη λήψη σύνταξης να μη

λαμβάνει ο δικαιούχος άλλη σύνταξη από άλλη χώρα, ενώ απαιτείται πλέον 20ετής

διαμονή στη χώρα. Οι τροποποιήσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός

ανασφάλιστων υπερηλίκων να στερηθεί την εν λόγω παροχή, είτε λόγω μη

συμπλήρωσης 20 ετών διαμονής στη χώρα, είτε επειδή λάμβαναν από τρίτη χώρα μια

μικρή σύνταξη.

Ο Συνήγορος απευθύνθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, τονίζοντας ότι πολλοί από

τους ανασφάλιστους υπερήλικες στερούνται τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης με

τις νέες ρυθμίσεις, λόγω του χαμηλού επιπέδου της σύνταξης που λαμβάνουν από

τρίτες χώρες. Ζήτησε δε από το Υπουργείο να εξετάσει την περίπτωση εκ νέου

τροποποίησης των διατάξεων τόσο αναφορικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης του

βοηθήματος, όσο και σε σχέση με όσους το δικαιούταν βάσει του προηγούμενου

νομοθετικού καθεστώτος. Εισηγήθηκε την εισαγωγή ρύθμισης κατά την οποία η

χορήγηση σύνταξης από άλλη πηγή δε θα εμποδίζει τη λήψη του βοηθήματος, ενώ το

ποσό που χορηγείται θα μειώνεται ανάλογα με το ύψος της σύνταξης από τρίτη χώρα,

προκειμένου να μην υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται εκάστοτε ως σύνταξη

ανασφάλιστου υπερήλικα.

Ο Υπουργός απάντησε (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2014, σ. 183) ότι εξετάζει την πιθανή

τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου έτσι ώστε «…να καταστεί όσο το δυνατό
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ορθολογικότερο», ενώ η διοίκηση του ΟΓΑ κατέθεσε πρόταση στο Υπουργείο

προκειμένου να καταστεί δυνατή εντός τριετίας η χορήγηση του ποσού των 360€ με τον

ανάλογο συμψηφισμό των ποσών που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι από άλλες πηγές.

Β.2) Ενίσχυση ευπαθών ομάδων: Επίδομα θέρμανσης, ΚΟΤ,
Κοινωνικό μέρισμα

Στο πλαίσιο της ανακούφισης ευπαθών ομάδων, οι ελληνικές κυβερνήσεις

προχώρησαν στη θέσπιση ορισμένων παροχών. Το επίδομα θέρμανσης ήταν μια από

αυτές και χορηγήθηκε βάσει εισοδηματικών κριτηρίων για να αμβλύνει τις επιπτώσεις

της εξίσωσης των φόρων στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Οι αιτήσεις

υποβάλλονταν μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο σχεδιασμός της οποίας όμως

αποδείχθηκε πλημμελής, αφού δεν είχε τη δυνατότητα να ανιχνεύσει και να διορθώσει

λάθη και ασυμβατότητες. Επιπλέον, η σχετική ΥΑ προέβλεπε τη δημιουργία ακόμα

μίας πλατφόρμας για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για διόρθωση λαθών, η οποία

όμως καθυστέρησε χαρακτηριστικά να δημιουργηθεί, με αποτέλεσμα, να καθυστερεί η

καταβολή του επιδόματος. Ο ΣτΠ έλαβε πλήθος αναφορών για το θέμα αυτό, το

μεγαλύτερο μέρος των οποίων επιλύθηκε, σε συνεργασία με τη ΓΓΠΣ.

Άλλη μια τέτοιου είδους παροχή είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) της

ΔΕΗ. Ως προς την ένταξη στο ΚΟΤ, με πολύ λίγες εξαιρέσεις δεν παρουσιάστηκαν

ιδιαίτερα προβλήματα. Η παρέμβαση του Συνηγόρου αφορούσε την πρόταση προς το

Υπουργείο Περιβάλλοντος, τη ΡΑΕ, τη ΔΕΗ και τη ΔΕΠΑ για επέκταση του ΚΟΤ και

σε φιλανθρωπικά και προνοιακά ιδρύματα, για την ελάφρυνση του κόστους λειτουργίας

τους, αφού ο όγκος των περιστατικών που αντιμετωπίζουν αυξήθηκε σημαντικά. Η

πρόταση έγινε αποδεκτή και με το άρθρο 17 παρ. 6 του ν. 4203/2013 προβλέπεται

πλέον η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε «…ΝΠΔΔ προνοιακού χαρακτήρα, τα

εκκλησιαστικά - φιλανθρωπικά ιδρύματα και τους ειδικά πιστοποιημένους, σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2646/1998, φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας…».

Το 2014, λόγω της επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος, η κυβέρνηση αποφάσισε

τη χορήγηση «Κοινωνικού Μερίσματος». Ωστόσο η διαδικασία χαρακτηρίστηκε από

προχειρότητα, καθώς τα εισοδηματικά κριτήρια διευρύνθηκαν με ΥΑ που άρχισε να

ισχύει από τις 7/7/2014, ενώ η προθεσμία για την υποβολή αίτησης είχε ήδη εκπνεύσει

από τις 30/6. Λόγω της παραπάνω ανακολουθίας, μεγάλος αριθμός δικαιούχων δεν
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έλαβε το κοινωνικό μέρισμα, καθώς με βάση τα προϊσχύοντα δεν πληρούσαν τις

προϋποθέσεις. Με επιστολή του προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της

ΓΓΔΕ του ΥΠΟΙΚ27, ο ΣτΠ πρότεινε την παράταση της προθεσμίας υποβολής

αιτήσεων έως το τέλος του έτους.

Γ) Υγεία

Ούτε ο τομέας της υγείας έμεινε ανεπηρέαστος από τη γενικότερη οικονομική

κατάσταση της χώρας. Ωστόσο, οι αναφορές που έλαβε ο Συνήγορος κατά την

εξεταζόμενη περίοδο αντιπροσωπεύουν ένα μικρό ποσοστό του συνόλου των

αναφορών του Κύκλου, το οποίο μάλιστα βαίνει μειούμενο, με εξαίρεση το 2014 οπότε

και σημείωσε μικρή άνοδο (από 3,44% το 2013 σε 3,99% το 2014). Όμως, λόγω της

βαρύτητας του ζητήματος της υγείας σε μια κοινωνία που γηράσκει και που μεγάλο

τμήμα της υπέστη διαδοχικές μειώσεις στα εισοδήματά του (και άρα δεν μπορεί να

στραφεί στον ιδιωτικό τομέα), χρήζει μιας, έστω και συνοπτικής, αναφοράς.

Η κρατική μέριμνα για την υγεία των πολιτών αποτελεί, ως γνωστό, συνταγματική

επιταγή (άρθρο 21 παρ. 3Σ). Συνεπώς, όποια κι αν είναι η οικονομική συγκυρία και

όποιες ελλείψεις αυτή συνεπάγεται σε προσωπικό, υλικοτεχνικά μέσα, υποδομές κλπ,

το κράτος υποχρεούται να εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο παροχής υπηρεσιών

υγείας στους πολίτες. Από τη διερεύνηση των αναφορών που έλαβε ο ΣτΠ κατέληξε

στο συμπέρασμα ότι οι έστω και περιορισμένοι πόροι για τη δημόσια υγεία δεν

αξιοποιούνται προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Το

ελληνικό σύστημα υγείας εμφανίζεται αδύναμο να επιτύχει τους στόχους που το ίδιο

θέτει, όχι μόνο λόγω της τρέχουσας δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, αλλά και λόγω

χρόνιων παθογενειών που αφορούν την οργάνωση, τον προγραμματισμό, ακόμα και τη

νοοτροπία του στελεχιακού του δυναμικού (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2014, σ. 59).

Τα κυριότερα προβλήματα που διαπίστωσε η Αρχή, ήταν οι ελλείψεις σε

προσωπικό και υποδομές που οδηγούν σε υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, μη

τήρηση ελάχιστων προδιαγραφών (ασφαλής περίθαλψη, καθαριότητα, απολύμανση

κλπ), ενώ σε αρκετές περιπτώσεις προκάλεσαν και την αναστολή λειτουργίας

ολόκληρων τμημάτων (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2010, σ. 69). Σημαντικό ρόλο, όμως,

διαδραμάτισε και η δυσκολία της διοίκησης στην προσαρμογή στα νέα οικονομικά

δεδομένα και τις συνέπειες που αυτά επέφεραν, όπως είναι λ.χ. η αύξηση των

27
http://www.synigoros.gr/resources/epistolh-stp-sth-genikh-grammateia-dhmosiwn-esodwn.pdf
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ανασφάλιστων, καθώς και τα οργανωτικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν, ιδιαίτερα

κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2012,

σ. 71).

Παρά τα όποια προβλήματα, η Αρχή διακρίνει και κάποιες παρεμβάσεις προς τη

σωστή κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, θεωρεί θετικό βήμα τις συγχωνεύσεις των

νοσοκομείων, αφού προσανατολίζονται στη μείωση κόστους, με παράλληλη βελτίωση

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον η σύσταση του ΕΟΠΥΥ (ν.

3918/2011), αποτελεί το πρώτο βήμα προς τη μείωση της γραφειοκρατίας και των

δαπανών, μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ενώ δημιουργήθηκε ενιαίο

σύστημα παροχών. Τέλος, κρίνεται θετικά και ο εξορθολογισμός του συστήματος

διανομής και τιμολόγησης των φαρμάκων.

2.2.3 Κύκλος Ποιότητας Ζωής

Ο εν λόγω Κύκλος ασχολείται με αναφορές που ως αντικείμενο έχουν την

παραβίαση διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, την υποβάθμιση του φυσικού,

οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και γενικότερα, παρεμβάσεις που πλήττουν

την ποιότητα ζωής. Επικεφαλής του Κύκλου είναι ο Βοηθός Συνήγορος κος Ιωάννης

Σαγιάς.

Η συντριπτική πλειοψηφία (περίπου 84%) των αναφορών που έλαβε ο Κύκλος κατά

την πενταετία 2010-2014 αφορούσε το οικιστικό περιβάλλον. Οι τομείς της

χωροθέτησης έργων, επιχειρήσεων και υποδομών και των ρυθμίσεων που αφορούν την

αυθαίρετη δόμηση ήταν αυτοί που κυριάρχησαν κατά το εξεταζόμενο διάστημα.

Και σε αυτόν τον Κύκλο οι επιπτώσεις της κρίσης είναι εμφανείς. Ήδη από το 2010

(ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2010, σ. 77) η Αρχή είχε επισημάνει την έλλειψη πόρων και

προσωπικού, σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια υλικοτεχνικών υποδομών στις δημόσιες

υπηρεσίες και την αδυναμία ή απροθυμία των ιδιωτικών επιχειρήσεων να

χρησιμοποιήσουν φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και να τηρήσουν τους

νομοθετικά καθορισμένους περιβαλλοντικούς όρους κατά την παραγωγική τους

διαδικασία. Μάλιστα, οι ελλείψεις των δημόσιων υπηρεσιών (κυρίως των ελεγκτικών) -

που υπήρχαν και προ κρίσης – ενισχύουν την απροθυμία των επιχειρήσεων, αλλά και

των ιδιωτών, αφού είναι πολύ πιθανό να μην πληρώσουν το τίμημα της μη

συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική και την πολεοδομική νομοθεσία ή αυτό το

τίμημα να μην είναι δυσβάσταχτο. Επιπρόσθετα, η μεταφορά αρμοδιοτήτων σε θέματα
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ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος στην ΤΑ, ελέω Καλλικράτη, δυσχέρανε την

κατάσταση σε μια χώρα που ακόμα και πριν την κρίση είχε χαμηλές περιβαλλοντικές

επιδόσεις.

Σημαντικό επίσης να αναφερθεί ότι και στον τομέα του περιβάλλοντος υπάρχει ένα

αχανές νομοθετικό πλαίσιο, σύγχυση αρμοδιοτήτων και νομικά κενά, ενώ μέσα στο

εξεταζόμενο διάστημα ψηφίστηκε πληθώρα νόμων που επιδείνωσε την κατάσταση,

αφού πολλές ρυθμίσεις είναι αντιφατικές μεταξύ τους (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2011, σ.

47, Ετήσια Έκθεση 2012, σ. 19). Πέραν των άλλων, τα παραπάνω αποθαρρύνουν και

την ανάληψη νέων επενδύσεων, κάτι που έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην προσπάθεια

ανάκαμψης της χώρας28. Περαιτέρω, στο πλαίσιο της αναζήτησης κεφαλαίων για την

ταχύτερη επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, οι

προτεραιότητες στην οργάνωση και διαχείριση του χώρου έχουν πλέον αλλάξει. Ο

δημόσιος χαρακτήρας πολλών αγαθών αμφισβητείται και οι σχέσεις των ιδιωτικών

συμφερόντων με το κοινωνικό σύνολο τίθενται σε νέα πλαίσια (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση

2011, σ. 47).

Α) Χωροθέτηση έργων, επιχειρήσεων και υποδομών

Υπό τις νέες συνθήκες της οικονομικής κρίσης, η προστασία του περιβάλλοντος, η

οποία πάντα αποτελεί μια από τις υποχρεώσεις ενός ευνομούμενου κράτους, τίθεται σε

δεύτερη μοίρα, εκτός και αν εξυπηρετεί τους σκοπούς της οικονομικής ανάπτυξης. Το

κράτος εμφανίζει διστακτικότητα29 στην εφαρμογή της νομοθεσίας, ενώ οι πολίτες

τείνουν να προτάσσουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Είναι μάλιστα αρκετές οι

περιπτώσεις κατά τις οποίες το ίδιο το κράτος φαίνεται να αντιμετωπίζει την

περιβαλλοντική προστασία ως εμπόδιο στην ανάπτυξη ή ως μια ευκαιρία άντλησης

πόρων.

28
Αρκεί να αναφερθεί ότι «πράσινα» εγχειρήματα, όπως τα φωτοβολταϊκά ή το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» είτε

τελείωσαν άδοξα είτε δεν πέτυχαν τους τεθέντες στόχους.
29

Ιδιαίτερα όσον αφορά την περιβαλλοντική ευθύνη (ΠΔ 148/2009, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ) και τα απόβλητα.
Παρά μάλιστα το γεγονός ότι αρκετές επιχειρήσεις (ιδιαίτερα αυτές που επεξεργάζονται αγροτικά προϊόντα) διαπιστώθηκε ότι
δεν πληρούσαν τους όρους, είτε λόγω υψηλού κόστους των απαιτούμενων υποδομών είτε λόγω εποχικότητας της λειτουργίας
τους είτε λόγω αναποτελεσματικότητας των ελεγκτικών αρχών, ωστόσο συνέχισαν να λειτουργούν δίχως κυρώσεις. Η αιτιολογία
που προβλήθηκε από τη διοίκηση ήταν η τεράστια σημασία αυτών των επιχειρήσεων για την τοπική οικονομία. Με αφορμή την
περίπτωση των Καμινίων, όπου διαπιστώθηκε ανεξέλεγκτη απόθεση βαρελιών με καυστικά απόβλητα και δεν υπήρχαν τα
κονδύλια για την απομάκρυνσή τους, ο ΣτΠ παρενέβη (http://www.synigoros.gr/resources/eggrafo-stp-pros-yphresies.pdf) και
κατάφερε να εγκριθούν από το ΓΛΚ 450.000€ για αυτόν το σκοπό (http://www.synigoros.gr/resources/antapokrish-apo-geniko-
logisthrio-toy-kratoys.pdf). Στη συνέχεια μάλιστα, το ΥΠΕΚΑ συνέστησε στις ΑΔ να προβαίνουν σε αιτήματα έγκρισης των
απαιτούμενων πιστώσεων σε ανάλογες περιπτώσεις.
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Μετά τον Καλλικράτη, η αρμοδιότητα διενέργειας περιβαλλοντικών ελέγχων, του

σημαντικότερου εργαλείου για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής, πέρασε

στις Περιφέρειες (Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας)30. Ωστόσο, από την

αρχή ακόμα ήταν φανερό ότι προκειμένου να ασκηθεί αυτή η αρμοδιότητα απαιτείται η

ενίσχυση των κατά τόπους τμημάτων με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό –

λόγω του εξαιρετικά ευρέως φάσματος των ελεγχόμενων δραστηριοτήτων – και η

διάθεση πόρων για υποδομές. Επειδή, εν μέσω κρίσης οι πόροι είναι εξαιρετικά

περιορισμένοι, ο ΣτΠ πρότεινε την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων (λ.χ. ΣΕΣ ή

ΕΤΕπ) (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2014, σ. 74).

Πρόβλημα υπάρχει και στην περίπτωση της επιβολής κυρώσεων. Οι κυρώσεις αυτές

οφείλουν να συνάδουν με το πνεύμα της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική

ευθύνη. Στην εν λόγω Οδηγία, η προτεραιότητα δίνεται στην πρόληψη της

υποβάθμισης του περιβάλλοντος και στην αποκατάσταση της περιβαλλοντικής βλάβης

και η επιβολή προστίμων δεν αναφέρεται καν. Στην ελληνική διοικητική πρακτική

ακολουθείται μια λογική κατασταλτική, μέσω της οποίας, εμμέσως πλην σαφώς, η

βλάβη στο περιβάλλον γίνεται αποδεκτή δια της επιβολής χρηματικών προστίμων. Ο

Συνήγορος, για την εξοικονόμηση πόρων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των

ελέγχων, έχει προτείνει τη διενέργεια κοινών ελέγχων και αυτοψιών και την ενίσχυση

της συνεργασίας μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών (ΣτΠ, Ετήσια

Έκθεση 2014, σ. 75). Με αυτόν τον τρόπο θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των

πολιτών στη διοίκηση και θα περιοριστούν οι κοινωνικές αντιδράσεις.

Β) Αυθαίρετα

Οι ελλείψεις σε προσωπικό στις πολεοδομικές υπηρεσίες είχαν ως αποτέλεσμα

σημαντικές καθυστερήσεις σε μια σειρά από διαδικασίες, μεταξύ των οποίων και οι

ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα. Όπως αναφέρεται και στη σελίδα 79 της Ετήσιας Έκθεσης

της Αρχής για το 2010, «Οι αυθαίρετες κατασκευές αποτελούν ένα εκτεταμένο και

διαχρονικό πρόβλημα για το ΣτΠ». Μέσα από τη διερεύνηση των αναφορών που έλαβε

ο Συνήγορος, διαπίστωσε καθυστερήσεις ανταπόκρισης τόσο σε αιτήματα πολιτών όσο

και σε δικά του, ανεπάρκειες στην αιτιολόγηση εκθέσεων αυτοψιών, με συνέπεια αυτές

να ακυρώνονται από τα δικαστήρια και να επαναλαμβάνεται η όλη διαδικασία από την

αρχή (ταλαιπωρία πολιτών, σπατάλη χρόνου και πόρων για τη διοίκηση), καθυστέρηση

30
Υπό το συντονισμό της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ, άρθρο 9 του ν. 2947/2001)
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στη σύγκληση της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων, στη βεβαίωση προστίμων και στη

συγκρότηση συνεργείων για κατεδάφιση. Αυτή την τελευταία καθυστέρηση μάλιστα,

την αποδίδουν στην έλλειψη πιστώσεων.

Το 2013 ψηφίστηκε ο ν. 4178/201331 για τη ρύθμιση της αυθαίρετης δόμησης. Ο

ΣτΠ επισήμανε από την αρχή την εισπρακτική λογική των διατάξεών του, καθώς και το

γεγονός ότι δημιουργεί ανισότητες στην αντιμετώπιση των πολιτών και αντιτίθεται στη

συνταγματική επιταγή της προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος. Την άποψη αυτή

του Συνηγόρου32 επιβεβαίωσε η υπ’ αριθμόν 3341/2013 απόφαση του ΣτΕ33, η οποία

τονίζει ότι η νομιμοποίηση αυθαιρέτων με σκοπό την άντληση πόρων δε θεμελιώνει

από μόνη της λόγο δημοσίου συμφέροντος (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2013, σ. 54),

κρίνοντας τις σχετικές διατάξεις αντισυνταγματικές.

2.2.4 Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη

Ο εν λόγω Κύκλος εστιάζει τη δραστηριότητά του στην ποιότητα των υπηρεσιών

που παρέχεται στους πολίτες από ένα ευρύ φάσμα φορέων της διοίκησης με τους

οποίους οι πολίτες έρχονται σε επαφή σε καθημερινή βάση. Κατά την εξεταζόμενη

περίοδο ο Κύκλος έλαβε 21.306 αναφορές αριθμός που τον κατατάσσει στη δεύτερη

θέση μετά τον Κύκλο Κοινωνικής Προστασίας, ο οποίος, όπως είδαμε παραπάνω,

έλαβε 7 περισσότερες. Επικεφαλής του Κύκλου έως τον περασμένο Αύγουστο ήταν η

Βοηθός Συνήγορος κα Μαίρη Κοτρωνιά. Πλέον ο Κύκλος λειτουργεί υπό την εποπτεία

της κας Σπανού, ενώ προσωρινά δικαίωμα υπογραφής έχει ο Βοηθός Συνήγορος κ.

Γεώργιος Μόσχος, επικεφαλής του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Οι τομείς της φορολογίας (29,8% των αναφορών κατά μέσο όρο), της λειτουργίας

της Δημόσιας Διοίκησης (15%), των παροχών κοινής ωφέλειας (13,2%) και των

προσλήψεων (6%) ήταν αυτοί στους οποίους παρουσιάστηκαν τα περισσότερα

προβλήματα λόγω κρίσης.

31
Είχε προηγηθεί ο Ν.4014/2011, ο οποίος στο Κεφάλαιο Β’ (άρθρο 24) περιελάμβανε επίσης ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα.

32
Την οποία η Αρχή κοινοποίησε με γραπτή επιστολή στον τότε Υπουργό ΠΕΚΑ (http://www.synigoros.gr/resources/epistolh-

pros-ypoyrgo-peka--2.pdf).
33

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/steol3341_2013.htm
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Α) Φορολογία

Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό οι σχετικές με τη

φορολογία αναφορές να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο τμήμα των αναφορών του

Κύκλου. Αναφέρθηκε και παραπάνω ότι κύριο χαρακτηριστικό των εφαρμοζόμενων

πολιτικών ήταν η αλλεπάλληλη νομοθέτηση φορολογικών μέτρων. Αυτό, σε

συνδυασμό με τις διαδοχικές μειώσεις στα εισοδήματα δημιούργησε μια ασφυκτική

κατάσταση για πολλούς συμπολίτες μας, η οποία αποτυπώθηκε ανάγλυφα στις

αναφορές τους, από το 2010 έως το 2014. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο εν λόγω τομέας

κατείχε ανελλιπώς κατά το προαναφερθέν διάστημα την πρώτη θέση όσον αφορά την

ποσότητα των αναφορών που δέχθηκε ο Κύκλος.

Ο Συνήγορος έλαβε πλήθος αναφορών από πολίτες που βρέθηκαν σε σχετική ή και

απόλυτη αδυναμία να ανταποκριθούν στις ολοένα και αυξανόμενες υποχρεώσεις τους

προς το Δημόσιο, ενώ εξέφρασαν και επιφυλάξεις ως προς τη συνταγματικότητα των

μέτρων. Οι φορολογικές επιβαρύνσεις είναι πλέον δυσανάλογες με την πραγματική

φοροδοτική ικανότητα πολιτών και (των περισσότερων) επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα

να παραβιάζονται οι αρχές της φορολογικής δικαιοσύνης και ισότητας, που αποτελούν

προϋπόθεση για τη δημιουργία φορολογικής συνείδησης (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2012,

σελ. 58).

Στο πλαίσιο της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος (μέσω της είσπραξης των

οφειλών) και της βελτίωσης των δημοσιονομικών, η διοίκηση εμφανίζει μια άκαμπτη

στάση, όντας αδιάλλακτη ακόμα και με κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, ΑμεΑ,

χαμηλοσυνταξιούχοι, μονογονεϊκές οικογένειες, ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων) οι

οποίες εντάσσονται σε αυτές που επλήγησαν σφοδρά από την κρίση και αδυνατούν να

εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η

αδυναμία πολιτών και επιχειρήσεων να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο

επιτείνεται από την αδυναμία του ίδιου του Δημοσίου να εξοφλήσει τις δικές του

οφειλές προς αυτούς. Στην ουσία, δηλαδή, πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο, ωστόσο

είναι ευνόητο ότι το κράτος βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ως προς τη διεκδίκηση των

απαιτήσεών του έναντι των πολιτών.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα η Αρχή υπέβαλε προτάσεις (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση

2011, σ. 144) στο ΥΠΟΙΚ μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η αναστολή της

παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου μέχρι την ολοκλήρωση της

δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας, η αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων
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εξόφλησης των οφειλών των πολιτών προς το Δημόσιο, καθώς και η τροποποίηση των

διατάξεων του ΚΕΔΕ έτσι ώστε να καταστεί δυνατός ο συμψηφισμός φορολογικών

οφειλών των πολιτών με απαιτήσεις τους από ΟΤΑ και φορείς του ευρύτερου

Δημόσιου Τομέα.

Ο ΣτΠ, με τη διαμεσολάβησή του επιδιώκει να υπενθυμίσει στους επικεφαλής των

ΔΟΥ τη δυνατότητα που έχουν εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους να

εφαρμόσουν βασικές αρχές της διοικητικής δράσης, όπως είναι αυτές της επιείκειας,

της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, προς διευκόλυνση των παραπάνω

κοινωνικών ομάδων. Επίσης φροντίζει να πληροφορεί επαρκώς τους πολίτες προς την

ίδια κατεύθυνση (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2011, σ. 32), με δεδομένη την έλλειψη

επαρκούς πληροφόρησης από την ίδια τη διοίκηση.

Α.1) Ιδιοκτησία

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του εισπρακτικού χαρακτήρα των εφαρμοζόμενων

μέτρων αποτελεί η μεταχείριση του συνταγματικά προστατευόμενου δικαιώματος της

ιδιοκτησίας. Η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί είναι ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις

αντιμετωπίζουν την ιδιοκτησία ως πηγή εσόδων, κάτι που για τον πολίτη μετατρέπει

ένα περιουσιακό στοιχείο και μια εν δυνάμει πηγή εισοδήματος σε δυσβάστακτο βάρος

(ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2014, σ. 39).

Κατά το 2013 μάλιστα και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, εστάλησαν στους

πολίτες τρία εκκαθαριστικά που αφορούσαν το ΦΑΠ των ετών 2011, 2012 και 2013

(ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2013 σ. 57). Ευνόητο είναι βέβαια ότι πολύ μεγάλος αριθμός

πολιτών ζήτησαν τη συνδρομή του Συνηγόρου, επικαλούμενοι αδυναμία ανταπόκρισης

σε αυτές τις υποχρεώσεις.

Την ίδια λογική στην αντιμετώπιση της ιδιοκτησίας ακινήτων μαρτυρά και η

επιβολή του ΕΕΤΗΔΕ με το άρθρο 53 του ν. 4021/201134, που, όπως αναφέρεται στην

πρώτη παράγραφο επιβλήθηκε «Για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος που

συνίστανται στην άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος…». Ελαφρώς

τροποποιημένη είναι η διατύπωση της υποπαραγράφου Α.7 του άρθρου 1 του ν.

4152/2013, με την οποία το ΕΕΤΗΔΕ μετονομάζεται σε ΕΕΤΑ. Σύμφωνα με αυτή, οι

επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος συνίστανται στην «…επίτευξη των

34
Τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4047/2012



50

δημοσιονομικών στόχων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Στρατηγικής…». Το τέλος επιβάλλεται στις ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες ανεξάρτητα

από το αν είναι αποπερατωμένες ή όχι.

Η Αρχή έλαβε σωρεία αναφορών από πολίτες με αντικείμενο λάθη είτε στον

υπολογισμό της τιμής ζώνης του ακινήτου είτε στο εμβαδό του, με βάση τα οποία

προέκυπτε το ποσό το οποίο τελικά θα επιβαρυνθεί ο πολίτης. Ο ΣτΠ παρατήρησε

μεγάλες καθυστερήσεις στη διόρθωση των σφαλμάτων, αυθαίρετο προσδιορισμό του

συντελεστή υπολογισμού του τέλους στις περιπτώσεις που δεν αναγράφεται τιμή ζώνης

στη βάση πληροφοριών του ΔΕΔΔΗΕ και ελλιπή συνεργασία μεταξύ των Δήμων και

της ΓΓΔΕ. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα αρκετοί πολίτες να επιβαρυνθούν

παραπάνω από όσο έπρεπε και επιπλέον, να μην τους παρέχεται η δυνατότητα να

διεκδικήσουν τη διόρθωση των σφαλμάτων, με δεδομένες και τις ασφυκτικές

προθεσμίες που έθετε ο νόμος.

Ο Συνήγορος κοινοποίησε έγγραφα35 στη ΓΓΔΕ τις διαπιστώσεις του. Η ΓΓΔΕ, με

την ΠΟΛ 1193/2014 έδωσε τη δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν αίτηση

επανυπολογισμού του ΕΕΤΑ στην αρμόδια ΔΟΥ, στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε

δυνατότητα διόρθωσης των σφαλμάτων από τον αρμόδιο Δήμο. Ωστόσο, η Αρχή

ζήτησε να δοθεί η δυνατότητα νέας εκκαθάρισης στις περιπτώσεις όπου έχουν γίνει

λάθος υπολογισμοί για να μην αναγκάζονται οι πολίτες να καταβάλλουν ποσά τα οποία

«…δεν αντιστοιχούν στα πραγματικά στοιχεία των ακινήτων τους, όπως είχε ήδη συμβεί

με το ΕΕΤΗΔΕ των ετών 2011 και 2012 σε πάμπολλες περιπτώσεις». Ανάλογη

παρέμβαση είχε κάνει ο ΣτΠ και για το ΕΕΤΗΔΕ με επιστολή στον Υπουργό

Οικονομικών36.

Β) Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης

Είδαμε και παραπάνω ότι η Δημόσια Διοίκηση δέχτηκε αλλεπάλληλα πλήγματα από

τις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Ως αποτέλεσμα, οι χρόνιες αδυναμίες του διοικητικού

μηχανισμού της χώρας επιδεινώθηκαν και έπληξαν περαιτέρω την ήδη κλονισμένη

αξιοπιστία του. Το εν λόγω θεματικό πεδίο είναι ιδιαίτερα ευρύ και ως τέτοιο επηρεάζει

σχεδόν όλες τις πτυχές της καθημερινότητας των πολιτών. Στα διαχρονικά προβλήματα

της ελληνικής διοίκησης ήρθε να προστεθεί η υποστελέχωση μεγάλου αριθμού

35
http://www.synigoros.gr/resources/eggrafo-stp-pros-ton-geniko-grammatea-dhmosiwn-esodwn.pdf

36
http://www.synigoros.gr/resources/epistolh-stp-pros-ton-ypoyrgo-oikonomikwn.pdf
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υπηρεσιών και η έλλειψη πόρων, που δημιούργησαν σειρά νέων προβλημάτων. Η

εξαντλητική απαρίθμηση αυτών είναι ευνόητο ότι δεν μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της

παρούσας εργασίας. Άλλωστε, πολλά από τα ζητήματα που θίχτηκαν σε προηγούμενες

ενότητες (και άλλα που θίγονται σε επόμενες), είναι ενδεικτικά της υφιστάμενης

κατάστασης. Στην παρούσα ενότητα κρίνεται σκόπιμο να αναδειχθεί η προσπάθεια του

ΣτΠ να συνδράμει στην όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των

προβλημάτων αυτών, εντός του υφιστάμενου οικονομικού πλαισίου.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας λοιπόν, η Αρχή προέβη στη σύνταξη δύο

Ειδικών Εκθέσεων κατά τα έτη 2012 και 2013. Η Ειδική Έκθεση του 201237

περιλαμβάνει μια σειρά από προτάσεις (80 συνολικά) χαμηλού δημοσιονομικού

κόστους, με στόχο αφενός οι πολίτες να εξυπηρετούνται σε εύλογα αιτήματά τους

χωρίς χρονοτριβή και με διαφανείς διαδικασίες και αφετέρου η διοίκηση να επιτελέσει

το καθήκον της όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά με το υπάρχον δυναμικό και τους

διαθέσιμους πόρους, έτσι ώστε να αποτελέσει πραγματικό συμπαραστάτη στον πολίτη

σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Οι προτάσεις απευθύνονται σε όλα τα υπουργεία,

αποτελούν συγκέντρωση των κατά καιρούς εισηγήσεων της Αρχής, κατόπιν της

διερεύνησης αναφορών και περιλαμβάνουν τροποποιήσεις που αφορούν τόσο τη

νομοθεσία όσο και τον τρόπο οργάνωσης και καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών.

Η Ειδική Έκθεση του 201338 περιλαμβάνει προτάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση

και απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών. Αφορούν τον ΚΔΔ (επέκταση του

πεδίου εφαρμογής του, προθεσμίες, πρόσβαση σε έγγραφα κλπ), την εξυπηρέτηση των

πολιτών, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (με έμφαση στην ενίσχυση της

διαλειτουργικότητας των ΠΣ των φορέων του Δημοσίου), τους διοικητικούς ελέγχους

(αιτιολόγηση αποφάσεων, επανασχεδιασμός/σταδιοποίηση διαδικασιών) και την

εξώδικη επίλυση διαφορών. Προτάσεις ανάλογου περιεχομένου είχε καταθέσει η Αρχή

και το 2004. Μάλιστα, σημαντικό τμήμα των προτάσεων αυτών είχε ενσωματωθεί στο

ν. 3242/200439 (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2013, σ. 23).

Αξιοσημείωτο, τέλος, ότι το 2012 ο ΣτΠ εξέδωσε σε συνεργασία με το ΥΔΜΗΔ τον

Οδηγό Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς40.

37
http://www.synigoros.gr/resources/docs/130226-eid-ekth.pdf

38
http://www.synigoros.gr/resources/docs/408924.pdf

39
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ.

40
http://www.synigoros.gr/resources/20120419_oods54_odigos_orthis_dioikitikis_siberiforas.pdf
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Γ) Παροχές Κοινής Ωφέλειας

Οι αναφορές που υποβλήθηκαν σε αυτό το θεματικό πεδίο αφορούσαν κατά κύριο

λόγο τη ΔΕΗ. Το αντικείμενο των αναφορών έχει να κάνει κυρίως με την ποιότητα των

παρεχόμενων υπηρεσιών και με την αδυναμία καταβολής των οφειλών των πολιτών,

ιδιαίτερα μετά την ενσωμάτωση του ΕΕΤΗΔΕ και του ΕΕΤΑ στους λογαριασμούς. Τα

προβλήματα εντοπίζονται στην έλλειψη πληροφόρησης για ευνοϊκές διατάξεις που

αφορούν την ολική ή μερική διαγραφή οφειλών, τη δυνατότητα διακανονισμού για

εξόφληση σε δόσεις και τις προϋποθέσεις άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων (ΣτΠ,

Ετήσια Έκθεση 2012, σ. 65).

Η Αρχή έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι η ΔΕΗ μπορεί να διεκδικήσει με

διάφορους τρόπους την καταβολή των οφειλών, όχι όμως να χρησιμοποιεί τη διακοπή

της ηλεκτροδότησης ως μέσο πίεσης. Κρίνει απαραίτητη την τοποθέτηση της

Επιχείρησης επί του θέματος και την ενημέρωση του υπαλληλικού προσωπικού,

προκειμένου τέτοιες πρακτικές να εκλείψουν.

Ο ΣτΠ ήδη από το 2010 είχε εκπονήσει Ειδική Έκθεση41 για τις σχέσεις μεταξύ της

ΔΕΗ και των καταναλωτών, στην οποία συνόψιζε τα βασικότερα προβλήματα που είχε

εντοπίσει. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η άρνηση της ΔΕΗ να καταβάλλει

αποζημίωση σε περιπτώσεις βλαβών σε συσκευές από αυξομειώσεις της τάσης, ο

καταλογισμός οφειλών σε τρίτους για χρήση από άλλα πρόσωπα, η ικανοποίηση

διαφόρων αιτημάτων (διακοπής, μεταφοράς στύλων κλπ) και η γενικότερη

εξυπηρέτηση. Αξιοσημείωτο ότι η ΔΕΗ ουδέποτε τοποθετήθηκε επίσημα επί της

έκθεσης αυτής.

Δ) Προσλήψεις

Με τα άρθρα 10 και 11 (Κεφάλαιο Γ΄) του ν. 3833/2010 επιβλήθηκε περιορισμός

στις προσλήψεις και στους διορισμούς στο (στενό και ευρύτερο) Δημόσιο Τομέα, ως

μέτρο για τον περιορισμό των δημοσίων δαπανών. Ο Συνήγορος έλαβε πλήθος

αναφορών που περιελάμβαναν καταγγελίες για αναξιοκρατία και αδιαφανείς

διαδικασίες στις προσλήψεις που εξακολούθησαν να γίνονται. Επιπλέον, η Αρχή έλαβε

αναφορές για καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας από διοριστέους που

41
http://www.synigoros.gr/resources/docs/192186.pdf
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συμπεριλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ και από διοριστέους κατόπιν

εκτέλεσης αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων ή βάσει ειδικών διατάξεων.

Παρά το γεγονός ότι τα περιθώρια παρέμβασης του ΣτΠ σε τέτοιες περιπτώσεις

είναι περιορισμένα, η Αρχή διερεύνησε τις υποθέσεις και διαπίστωσε ότι άτομα τα

οποία είχαν διοριστεί σε δήμους βάσει προσωρινών πινάκων του ΑΣΕΠ παρέμεναν στις

θέσεις τους και μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων παρά το ότι δε

συμπεριλαμβάνονταν σε αυτούς. Ο Συνήγορος παρενέβη προκειμένου να ληφθεί ειδική

μέριμνα για αυτές τις περιπτώσεις.

Το ζήτημα των προσλήψεων στο Δημόσιο συνδέεται και με το χρόνιο πρόβλημα της

καθυστέρησης της συμμόρφωσης της διοίκησης με δικαστικές αποφάσεις. Ο ΣτΠ έλαβε

σωρεία αναφορών για καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση διορισμών, ακόμα και μετά

την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης. Δεδομένου του ότι απαραίτητη

προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί η έκδοση απόφασης

κατανομής θέσεων από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο Συνήγορος

απέστειλε έγγραφο προς τον ως άνω Υπουργό, τονίζοντας την ανάγκη «άμεσης και κατά

προτεραιότητα έκδοσης των συγκεκριμένων αποφάσεων», ιδίως όταν υπάρχει τελεσίδικη

δικαστική απόφαση. Το Υπουργείο εξέδωσε εγκύκλιο, ζητώντας από όλους τους φορείς

να καταγράψουν τέτοιου είδους εκκρεμότητες για να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης

των σχετικών αποφάσεων (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2013, σ. 95).

Αναφορικά με το ζήτημα της διαφάνειας, η παρέμβαση του Συνηγόρου ήταν

καθοριστική προκειμένου σε ανακοινώσεις για την πρόσληψη προσωπικού να

συμπεριλαμβάνεται όρος για την υποχρέωση των υπηρεσιών να εξασφαλίζουν στους

υποψήφιους πρόσβαση στους φακέλους των συνηποψήφιών τους, για να μπορούν να

ασκήσουν το δικαίωμά τους να προσβάλλουν τους πίνακες σε περίπτωση παρατυπιών.

2.2.5 Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού

Πρόκειται για τον Κύκλο που έχει ως αντικείμενο την προάσπιση και προαγωγή των

δικαιωμάτων του παιδιού. Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, βάσει του

άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 3094/2003 ο Συνήγορος έχει αρμοδιότητα παρέμβασης και στις

περιπτώσεις προσβολής των δικαιωμάτων του παιδιού από ιδιώτες. Επικεφαλής του

Κύκλου είναι ο Βοηθός Συνήγορος κ. Γεώργιος Μόσχος.

Κατά το εξεταζόμενο διάστημα ο Κύκλος έλαβε συνολικά 3.352 αναφορές. Αυτό

που αξίζει να υπογραμμιστεί είναι η αυξητική τάση που αυτές παρουσιάζουν (513 το
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2010, 893 το 2014). Η διαρκής αύξηση αναφορών στον Κύκλο αποδίδεται από την

Αρχή στις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που έχει δημιουργήσει η εμμένουσα

οικονομική κρίση για τη μέση ελληνική οικογένεια. Οι κύριοι τομείς που επηρεάστηκαν

από την κρίση και κυριάρχησαν όσον αφορά την ποσότητα των αναφορών του Κύκλου,

είναι αυτοί της Εκπαίδευσης (33,7% κατά μέσο όρο) και της Πρόνοιας (24%), ενώ

σημαντικό αριθμό αναφορών έλαβε ο Συνήγορος και για το ζήτημα της υποκατάστασης

της οικογενειακής φροντίδας (11,3%).

Α) Εκπαίδευση

Ο τομέας της Εκπαίδευσης επηρεάστηκε πολύπλευρα από την οικονομική κρίση. Ο

Συνήγορος ήδη από το 2010 είχε προβεί σε μια σειρά διαπιστώσεων που αφορούσαν

ζητήματα για τα οποία έκρινε επιτακτική τη λήψη ειδικής μέριμνας εκ μέρους της

Πολιτείας. Οι διαπιστώσεις αυτές αφορούν κυρίως τις ελλειμματικές υποδομές και την

πλημμελή τους συντήρηση, τη μη κάλυψη των θέσεων των ΣΜΕΑΕ, που συνεπάγεται

την καθυστέρηση στην έναρξη της λειτουργίας τους, τη μεταφορά των μαθητών, καθώς

και την ελλιπή καθοδήγηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση

περιστατικών σχολικής και ενδοοικογενειακής βίας και για την προαγωγή της

συμμετοχής των μαθητών στη διαχείριση παρόμοιων φαινομένων (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση

2010, σ. 120). Τα παραπάνω ζητήματα δεν είναι φυσικά νέα για την εκπαίδευση στην

Ελλάδα, ωστόσο, όπως συνέβη και με πολλά άλλα, η κρίση επιδείνωσε τις παθογένειες

και κατέστησε την αντιμετώπισή τους επιτακτικότερη.

Αναφορικά  με τις υποδομές, ο ΣτΠ παρατηρεί ότι ο περιορισμός των διαθέσιμων

κονδυλίων εμφανίζεται ως ο κύριος παράγοντας (χωρίς όμως να είναι ο μοναδικός) της

καθυστέρησης της βελτίωσης και συντήρησης των σχολικών κτιρίων. Μάλιστα,

παρατηρήθηκε και το φαινόμενο αυθαίρετων προσθηκών σε σχολεία για την

ελαχιστοποίηση του κόστους, κάτι το οποίο δημιουργεί κινδύνους για τη σωματική

ακεραιότητα μαθητών και προσωπικού (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2011, σ. 81).

Όσον αφορά τις ΣΜΕΑΕ, παρατηρήθηκε το χρόνιο πρόβλημα της καθυστέρησης

έναρξης του σχολικού έτους λόγω του ότι δεν πληρούνται εγκαίρως (σε κάποιες

περιπτώσεις καθόλου) οι θέσεις εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού42. Ο λόγος

που συνήθως προβάλλεται είναι η έλλειψη πιστώσεων στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής.

Ο Συνήγορος διατύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις  (μεταξύ άλλων, ενίσχυση της

42
Αξίζει να αναφερθεί ότι παρόμοια προβλήματα εμφανίζονται και στα σχολεία ολοήμερης φοίτησης.
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συνεργασίας των αρμόδιων φορέων για το ζήτημα της στελέχωσης των ΣΜΕΑΕ,

ανταπόκριση των πιστώσεων στις πραγματικές ανάγκες, επαρκή εκπαιδευτική

υποστήριξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες), οι οποίες όμως δεν ελήφθησαν υπόψη

(ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2010, σ. 130). Η καθυστέρηση της έναρξης του σχολικού έτους

στις ΣΜΕΑΕ συνιστά ευθεία παραβίαση της αρχής της ισότητας στην εκπαίδευση και

το πρόβλημα μεγεθύνεται, δεδομένου ότι πρόκειται για παιδιά τα οποία, ούτως ή

άλλως, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

Για τα προβλήματα της Ειδικής Αγωγής ο ΣτΠ πρότεινε τη δημιουργία ενός

διυπουργικού συντονιστικού οργάνου και μιας διεπιστημονικής επιτροπής, προκειμένου

να προωθηθούν μέθοδοι εκπαιδευτικής-θεραπευτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων

που αντιμετωπίζουν παιδιά και έφηβοι με μαθησιακές δυσκολίες και ψυχικές

διαταραχές. Τμήμα των προτάσεων της Αρχής ενσωματώθηκε στο άρθρο 28 του ν.

4186/201343 (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2013, σ. 126).

Πέρα από τα όποια προβλήματα σε λειτουργικό επίπεδο (υποδομές, ελλείψεις

προσωπικού και πόρων, συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων) η κρίση, δημιουργώντας

δυσχέρειες και βαρύ κλίμα μέσα στην οικογένεια, επηρέασε και τη συμπεριφορά των

παιδιών μέσα στο σχολείο. Οι ενδοοικογενειακές συγκρούσεις και τα αισθήματα

αβεβαιότητας και ανασφάλειας επηρεάζουν άμεσα την ψυχολογία των παιδιών, τα

οποία εκδηλώνουν επιθετικές συμπεριφορές εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Ο

Συνήγορος επισήμανε την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών που παρέχουν υποστήριξη

στα παιδιά, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς, για να περιοριστούν αυτά τα

φαινόμενα. Σε έρευνα των εφήβων συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού για τις

συνέπειες της κρίσης στη ζωή των μαθητών44 το 89% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η

κρίση έχει σοβαρές συνέπειες στην οικογένεια, το 82% στο σχολείο και το 92% στην

υπόλοιπη κοινωνία. Το 29% των ερωτηθέντων δε, δήλωσε ότι στην οικογένειά του/της

έχει συζητηθεί το ενδεχόμενο της μετανάστευσης ενός τουλάχιστον μέλους.

Α.1) Μεταφορά μαθητών

Η ασφυκτική οικονομική κατάσταση οδήγησε στη συγχώνευση σχολικών μονάδων

μικρής δυναμικότητας, προκειμένου να εξοικονομηθούν υλικοί και ανθρώπινοι πόροι.

43
Περί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (το άρθρο 28)

44
http://www.0-18.gr/downloads/Symperasmata%20ereynas%20gia%20tin%20krisi.pdf Η έρευνα διεξήχθη με τη μορφή

ερωτηματολογίων που απάντησαν ανώνυμα 1211 μαθητές και μαθήτριες (Γυμνασίου και Λυκείου) από 22 σχολεία σε διάφορες
περιοχές της χώρας.
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Ο Συνήγορος πρότεινε να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για την περιφέρεια, λόγω των

αποστάσεων που χρειάζεται να διανύσουν οι μαθητές, ενώ επέστησε την προσοχή και

σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός μεταναστών και Ρομά. Οι προτάσεις του

Συνηγόρου δεν εισακούσθηκαν (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2011, σ. 83) κι έτσι σημαντικά

προβλήματα προέκυψαν και μεγάλος αριθμός αναφορών υποβλήθηκε στο Συνήγορο για

το θέμα της μεταφοράς μαθητών. Τα προβλήματα αυτά ήταν ιδιαίτερα έντονα στην

περιφέρεια και στα καλλιτεχνικά και μουσικά σχολεία, στα οποία φοιτούν μαθητές από

διάφορους δήμους. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, υπήρχαν μαθητές που δεν είχαν

πρόσβαση στο σχολείο τους. Η κατάσταση κατέληξε να επιβαρύνει οικονομικά πολλές

οικογένειες, των οποίων τα εισοδήματα είχαν ήδη περιοριστεί.

Η Αρχή με τη διαμεσολάβησή της45 επισήμανε στα υπουργεία Εσωτερικών και

Παιδείας τις νομοθετικές προβλέψεις για την ασφαλή μεταφορά μαθητών, την ειδική

μέριμνα που πρέπει να ληφθεί για τους μαθητές των ΣΜΕΑΕ, αλλά και το γεγονός ότι

οι συγχωνεύσεις έγιναν χωρίς την πρόνοια της εξασφάλισης της ασφαλούς και δωρεάν

μεταφοράς των μαθητών. Επίσης, προχώρησε και στην αποστολή δύο επιστολών, μία

προς τα ανωτέρω υπουργεία46 και μία προς τα γραφεία των Υπουργών Παιδείας και

Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών47. Στις επιστολές αυτές υπογράμμισε

τα παραπάνω προβλήματα, καθώς και άλλα, που αφορούν την κακή εκτέλεση

δρομολογίων, τη μη χρήση ζωνών ασφαλείας, την έλλειψη συνοδών, τα ειδικότερα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με κινητικά προβλήματα και την

ανάρμοστη συμπεριφορά ορισμένων οδηγών.

Επίσης, υπογράμμισε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι όσον αφορά την

από τον Καλλικράτη και την ΚΥΑ 35415/28-7-2011 ανατιθέμενη σε αυτούς

αρμοδιότητα της μεταφοράς των μαθητών. Πρότεινε να εξεταστεί η περίπτωση να

επιστρέψει η αρμοδιότητα αυτή στις Περιφέρειες και την προσωρινή χρήση των

αστικών λεωφορείων και των ΚΤΕΛ για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Περαιτέρω,

δεδομένου ότι το Υπουργείο Παιδείας δήλωσε αναρμόδιο για το θέμα της μεταφοράς

μαθητών, ο ΣτΠ ζήτησε να αποκτήσει αρμοδιότητα τουλάχιστον για την εποπτεία της

ορθής υλοποίησής της. Τέλος, πρότεινε την τροποποίηση της ανωτέρω ΚΥΑ, έτσι ώστε

να καταστεί σαφέστερη όσον αφορά τις αρμοδιότητες της κάθε υπηρεσίας και να

διασφαλίζει την έγκαιρη ρύθμιση του ζητήματος της μεταφοράς των μαθητών.

45
http://www.synigoros.gr/resources/docs/329830.pdf

46
http://www.synigoros.gr/resources/1h-epistolh-synhgoroy---aygoystos-2012.pdf

47
http://www.synigoros.gr/resources/2h-epistolh-synhgoroy---oktwvrios-2012.pdf
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Ο ν. 4089/2012 προβαίνει σε ρύθμιση της αποζημίωσης των μεταφορέων και

επιστρέφει τη σχετική αρμοδιότητα στις Περιφέρειες. Ωστόσο, η σχετική ΚΥΑ

καθυστέρησε να εκδοθεί κι έτσι, τα προβλήματα συνεχίστηκαν και το 2013 και το 2014.

Στην προσπάθειά του να επιλύσει οριστικά το ζήτημα ο Συνήγορος προέβη το 2013 σε

σύγκληση συνάντησης εκπροσώπων των συναρμόδιων φορέων, συντάσσοντας μάλιστα

και έγγραφο στο οποίο αναλύονται οι δεσμεύσεις κάθε ενός από αυτούς, ενώ το 2014

συνέταξε πόρισμα48 προς τους Υπουργούς Παιδείας και Εσωτερικών, στο οποίο

καταγράφει το ιστορικό των παρεμβάσεών του και προβαίνει εκ νέου σε προτάσεις.

Τα προβλήματα στη μεταφορά των μαθητών και τα φαινόμενα ενδοσχολικής βίας

οδήγησαν αρκετούς γονείς στην υποβολή αιτημάτων μετεγγραφής του παιδιού τους.

Κάποια αιτήματα αφορούσαν την επιθυμία των γονιών να εγγραφεί το παιδί τους σε

σχολείο πιο κοντά στην οικία του, ενώ άλλοι επιθυμούσαν την αλλαγή περιβάλλοντος

εξαιτίας εντάσεων που δεν αντιμετωπίστηκαν με το δέοντα τρόπο. Ωστόσο, εξαιτίας της

αναδιοργάνωσης των σχολικών μονάδων, λόγω της περιοριστικής δημοσιονομικής

πολιτικής, αρκετοί διευθυντές αρνούνταν να εγκρίνουν μετεγγραφές αφού η απώλεια

μαθητών ενδεχομένως να επέφερε και κατάργηση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών.

Όταν βέβαια επρόκειτο για μετεγγραφές στο δικό τους σχολείο, οι ίδιοι διευθυντές τις

ενέκριναν αβίαστα, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών. Παρατηρήθηκε με

άλλα λόγια, η πρακτική της έγκρισης ή απόρριψης αιτημάτων μετεγγραφής (από ή προς

το σχολείο) με βάση όχι τα συμφέροντα του μαθητή, αλλά αυτά του σχολείου (ΣτΠ,

Ετήσια Έκθεση 2014, σ. 81-82).

Β) Πρόνοια

Η κρίση είχε ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των κοινωνικών δαπανών, μεταξύ των

οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι υπηρεσίες για παιδιά. Ο Συνήγορος ήδη από το

2010 είχε προβεί σε ορισμένες διαπιστώσεις για τη λειτουργία των υπηρεσιών παιδικής

πρόνοιας, τις οποίες είχε καταγράψει στην Ετήσια Έκθεσή του για εκείνη τη χρονιά (σ.

120). Μεταξύ άλλων, επισήμανε την ανεπαρκή στελέχωση των σχετικών υπηρεσιών

των ΟΤΑ και την αδυναμία τους να αντιμετωπίσουν περιστατικά παραμέλησης και

κακοποίησης ανηλίκων, την επίσης ανεπαρκή υλοποίηση του θεσμού της οικογενειακής

αναδοχής και την έλλειψη παιδοψυχιατρικών κλινικών στα νοσοκομεία.

48
http://www.synigoros.gr/resources/docs/514071.pdf
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Η Ανεξάρτητη Αρχή κρίνει επιτακτική την αναδιάρθρωση των σχετικών

υπηρεσιών, την ενημέρωση των επαγγελματιών που δουλεύουν με παιδιά τόσο για το

περιεχόμενο της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού49 όσο

και για την ελληνική νομοθεσία, καθώς και τη συνεργασία δημόσιων φορέων και ΜΚΟ

για την ενίσχυση των δικτύων παιδικής προστασίας (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2010, σ.

121).

Ο Συνήγορος εισηγήθηκε (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2012, σ. 141) στο Υπουργείo

Υγείας την έκδοση εγκυκλίου έτσι ώστε οι δημόσιοι φορείς ψυχικής υγείας και

πρόνοιας να δέχονται ανηλίκους ακόμα κι αν δε συνοδεύονται από τον κηδεμόνα τους.

Η Αρχή ασχολήθηκε ιδιαίτερα και με την εξασφάλιση της πρόσβασης ανασφάλιστων

ανηλίκων σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας και εμβολιασμούς. Προσπάθησε να αναδείξει

τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα

παιδιά και σχετίζονται-απορρέουν από την οικονομική κρίση, με σκοπό να

ευαισθητοποιήσει τόσο τους αρμόδιους φορείς όσο και την κοινή γνώμη.

Αναφορικά με τα ιδρύματα παιδικής προστασίας, ο ΣτΠ, με επιστολή50 του προς το

Υπουργείο Εργασίας ζήτησε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να

στελεχώνονται επαρκώς και με κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό. Επιπλέον τόνισε

την ανάγκη το προσωπικό - και ιδίως εκείνοι οι εργαζόμενοι με τους οποίους

αναπτύσσουν στενές σχέσεις τα παιδιά – να παραμένει σταθερό, θεωρώντας ότι αυτό

αποτελεί προϋπόθεση θεμελιώδους σημασίας για την αποτελεσματικότερη φροντίδα

των παιδιών. Η ΓΔ Πρόνοιας του Υπουργείου με απαντητικό της έγγραφο51

γνωστοποιεί στο Συνήγορο όλες τις αποφάσεις με τις οποίες έχουν εγκριθεί προσλήψεις

επικουρικού προσωπικού, ενώ ενημερώνει την Αρχή ότι έχουν γίνει όλες οι

απαραίτητες ενέργειες για περαιτέρω προσλήψεις στο κοντινό μέλλον. Τμήμα των

προτάσεων του ΣτΠ ενσωματώθηκε στην ΥΑ Δ27/οικ. 34481/1526/17.10.2014 (ΣτΠ,

Ετήσια Έκθεση 2014, σ. 183).

Β.1) Αναδοχή ανηλίκων

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίνεται απαραίτητη η απομάκρυνση ενός ανηλίκου

από το οικογενειακό του περιβάλλον, η πρακτική που ακολουθείται κατά κόρον στη

49
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

50
http://www.synigoros.gr/resources/epistolh-synhgoroy-gia-idrymata.pdf

51
http://www.synigoros.gr/resources/apantisi-ypoyrgeioy.pdf
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χώρα μας, ακόμα και σε περιπτώσεις βρεφών είναι η τοποθέτησή τους σε κάποιο

ίδρυμα. Αυτό μάλιστα συνεχίζει να συμβαίνει παρότι οι αρνητικές συνέπειες αυτής της

πρακτικής στην ψυχολογία των παιδιών είναι καταγεγραμμένες και ευρέως γνωστές και

παρά το γεγονός ότι το κόστος της τοποθέτησης σε κάποιο ίδρυμα είναι απείρως

μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της τοποθέτησης σε ανάδοχη οικογένεια. Όμως ο θεσμός

της αναδοχής υπολειτουργεί στη χώρα μας και ο Συνήγορος θεωρεί επιτακτική ανάγκη

την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και της συνεργασίας των συναρμόδιων φορέων,

ιδιαίτερα στην τρέχουσα συγκυρία, όπου τα φαινόμενα εγκατάλειψης, παραμέλησης και

κακοποίησης ανηλίκων έχουν πολλαπλασιαστεί εξαιτίας της οικονομικής ανέχειας και

της αλματώδους αύξησης των παράνομων μεταναστευτικών ροών.

Ο Συνήγορος συνέταξε έκθεση52 επί του θέματος το 2012, υπογραμμίζοντας ότι οι

προβλέψεις του ΠΔ 86/2009 δεν εφαρμόζονται στην πράξη, καθώς οι κοινωνικές

υπηρεσίες υστερούν σε τεχνογνωσία, προσωπικό και πόρους. Στην έκθεση περιγράφει

την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με το θεσμό της αναδοχής και προβαίνει και σε

συγκεκριμένες προτάσεις. Μεταξύ άλλων, προτείνει την έκδοση νέου ΠΔ προς

αντικατάσταση του 86/2009, την ενδυνάμωση της συνεργασίας και της δικτύωσης των

αρμόδιων φορέων, τη δημιουργία «Μητρώου Ανάδοχων Οικογενειών» στο ΕΚΚΑ, την

πρόβλεψη διαδικασιών για την εκπαίδευση και παρακολούθηση των αναδόχων και την

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για προσέλκυση υποψήφιων ανάδοχων

οικογενειών (ΣτΠ, Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων, 2012

σ. 18-19-20). Το 2013 δε, προχώρησε στη διοργάνωση συνάντησης 60 εκπροσώπων

Υπουργείων, δημόσιων υπηρεσιών, ΜΚΟ και άλλων φορέων που έχουν ασχοληθεί με

το θέμα.

Γ) Υποκατάσταση οικογενειακής φροντίδας

Ο συνδυασμός της μείωσης των πόρων των ΟΤΑ και της περικοπής των

εισοδημάτων των νοικοκυριών οδήγησε σε προβλήματα στη φιλοξενία παιδιών σε

βρεφονηπιακούς σταθμούς. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι παιδικοί σταθμοί προέβησαν σε

αύξηση των τροφείων, ενώ το πρόβλημα γενικεύτηκε με την έναρξη της περιόδου

2012-2013 και στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και

Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ. Αρκετοί ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί προέβησαν σε

52
http://www.synigoros.gr/resources/ek8esh-gia-anadoxh-2102012.pdf
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δυσανάλογη αύξηση της συμμετοχής των γονέων, ως αντιστάθμισμα της μείωσης της

αποζημίωσής τους, που προβλεπόταν στο Πρόγραμμα.

Ο ΣτΠ, κατόπιν αναφορών που έλαβε για το ζήτημα απέστειλε δύο επιστολές53 προς

το Υπουργείο Εργασίας και την ΕΕΤΑΑ, προκειμένου να διασαφηνιστεί το κατά πόσον

είναι σύννομη η μετακύλιση του κόστους στους γονείς και, στην περίπτωση που είναι,

να καθοριστεί ένα ανώτατο όριο, ίσο με το ποσό που περικόπηκε από την αποζημίωση

των σταθμών. Επίσης, ζήτησε να εξασφαλιστεί η μεταφορά των παιδιών από τυχόν

έκπτωτες δομές σε άλλες, προκειμένου να μη χάσουν τη σχολική χρονιά (ΣτΠ, Ετήσια

Έκθεση 2012, σ. 133).

Η Αρχή ασχολήθηκε και με το κριτήριο της δημοτικότητας ως προϋπόθεση

εγγραφής σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, το οποίο θεώρησε εξόχως προβληματικό,

υπό την έννοια ότι αποκλείει εξαρχής τα παιδιά κατοίκων της περιοχής που τυγχάνει να

μην είναι ταυτόχρονα και δημότες. Την άποψή του κοινοποίησε ο Συνήγορος με

επιστολή54 στον Υπουργό Εσωτερικών το 2012, ζητώντας την επανεξέταση του εν

λόγω κριτηρίου και την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου προς διασφάλιση της ίσης

μεταχείρισης δημοτών και κατοίκων (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2012, σ. 139).

2.2.6 Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Ο εν λόγω Κύκλος ασχολείται με τις έμφυλες ή λόγω οικογενειακής κατάστασης

διακρίσεις, με τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων στην εργασία, τις εργασιακές

σχέσεις, την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και με την ισότητα

της πρόσβασης ανδρών και γυναικών στα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες. Έως το

Σεπτέμβρη του 2012 επικεφαλής του Κύκλου ήταν η Βοηθός Συνήγορος κα Σταματίνα

Γιαννακούρου. Έκτοτε, ο Κύκλος λειτουργεί υπό την εποπτεία της Συνηγόρου του

Πολίτη, κας Καλλιόπης Σπανού.

Κατά την εξεταζόμενη πενταετία ο Κύκλος δέχθηκε συνολικά 1.552 αναφορές. Ο

αριθμός αυτός τον κατατάσσει στην τελευταία θέση μεταξύ των 6 Κύκλων της Αρχής.

Όπως συνέβη και με τον Κύκλο Δικαιωμάτων του Παιδιού, έτσι κι εδώ, οι αναφορές

παρουσίασαν σταθερή αύξηση, ξεκινώντας από 254 το 2010 και φτάνοντας στις 430 το

2014. Ο τομέας που αντανακλά περισσότερο τις επιπτώσεις της κρίσης είναι φυσικά

αυτός της εργασίας. Οι αναφορές σε αυτόν τον τομέα αφορούσαν σε ποσοστό 50,8%

53
http://www.synigoros.gr/resources/epistolh-24-9-2012.pdf και http://www.synigoros.gr/resources/epistolh-4-10-2012.pdf

54
http://www.synigoros.gr/resources/epistolh_pros_ypoyrgo_eswterikwn.pdf
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τους όρους και τις συνθήκες εργασίας και σε ποσοστό 24,3% τη λύση της εργασιακής

σχέσης. Τα προβλήματα που προέκυψαν θα παρουσιαστούν στην επόμενη ενότητα.

Πριν από αυτό, όμως, πρέπει να γίνει μια σημαντική παρατήρηση: Ενώ κατά την

τριετία 2010-2012 οι αναφορές για διακριτική μεταχείριση στον ιδιωτικό τομέα

αυξάνονταν αλματωδώς, κατά τη διετία 2013-2014 η τάση αυτή αντιστράφηκε με

ταυτόχρονη αύξηση αυτών που αφορούσαν το Δημόσιο. Αυτό εξηγείται από το γεγονός

ότι νέες ρυθμίσεις που αφορούσαν τους δημόσιους υπάλληλους και θεσπίστηκαν ή

παρήγαγαν έννομα αποτελέσματα κατά τη διετία αυτή (κινητικότητα, διαθεσιμότητα,

δυνατότητα λήψης άδειας ανατροφής και από τους πατέρες, βάσει του άρθρου 6 παρ. 2

του ν. 4210/2013), πυροδότησαν την υποβολή πλήθους αναφορών από άνδρες και

γυναίκες δημόσιους υπάλληλους.

Όροι και συνθήκες εργασίας – Λύση εργασιακής σχέσης

Ο – συγκριτικά με τους υπόλοιπους Κύκλους – πολύ μικρός αριθμός των αναφορών

του Κύκλου Ισότητας των Φύλων δεν καθιστά την ανάλυση των διαπιστώσεων του ΣτΠ

λιγότερο χρήσιμη. Ως γνωστό, η Αρχή είναι αναρμόδια για διαφορές που προκύπτουν

στην αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, με την εξαίρεση του άρθρου 25 του ν.

3896/2010. Η δυνατότητα παρέμβασης που δίνει αυτή η διάταξη στο ΣτΠ, του επιτρέπει

να αποκτήσει ίδια εικόνα των συνθηκών της απορυθμισμένης πλέον αγοράς εργασίας

και να αποκαταστήσει όσες αδικίες περιέρχονται στην αντίληψή του. Στην άσκηση της

εν λόγω αρμοδιότητας, ο Συνήγορος συνεργάζεται στενά με το ΣΕΠΕ, ενώ σημαντικό

όπλο στη «φαρέτρα» του αποτελεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ισότητα των φύλων.

Η προστασία των εργαζομένων έχει πλέον περιοριστεί στο ελάχιστο, ενώ η μείωση

αποδοχών κάνει την προσφυγή στα δικαστήρια για επίλυση διαφορών ουσιαστικά

απαγορευτική. Αυτό δίνει στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών μέσω της

διαμεσολάβησης του ΣτΠ τεράστιο ειδικό βάρος (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2012, σ. 121).

Κατά την εξεταζόμενη πενταετία οι συμβάσεις εκ περιτροπής και μερικής απασχόλησης

αυξήθηκαν θεαματικά. Αυτό αφορά όλους τους εργαζόμενους, ωστόσο είναι γεγονός

ότι σε δυσμενέστερη θέση βρέθηκαν οι γυναίκες και ειδικότερα οι έγκυες κι εκείνες που

μόλις επέστρεφαν από την άδεια μητρότητας (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2012, σ. 121).

Από τη διερεύνηση των αναφορών που έλαβε η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα

ότι για τους ιδιώτες εργοδότες η μητρότητα αντί να αποτελεί αντικείμενο προστασίας,

αντιμετωπίζεται ως ένα ανεπιθύμητο άχθος από το οποίο επιδιώκουν να απαλλαγούν με
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κάθε μέσο. Πρακτικές όπως η δυσμενής μεταβολή όρων εργασίας κατά την κύηση ή

την περίοδο προστασίας λόγω μητρότητας, προκειμένου να εξωθηθεί μια εργαζόμενη

σε παραίτηση, η μονομερής και κατά παράβαση των νομοθετικών προβλέψεων

τροποποίηση της σύμβασης από πλήρους σε μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, με

την αντίστοιχη βέβαια μείωση αποδοχών, η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης χωρίς

τη γνώση της εργαζόμενης και η εξώθηση σε συνταξιοδότηση των μεγαλύτερων σε

ηλικία γυναικών, αποτελούν απόδειξη του παραπάνω ισχυρισμού. Επιπλέον, η Αρχή

διαπίστωσε ότι με το φόβο της απόλυσης αυτές οι γυναίκες επιδιώκουν την επίλυση του

ζητήματος απευθείας με τον εργοδότη και ακόμα και αν έχουν προβεί σε καταγγελία

είτε στο ΣΕΠΕ είτε στο Συνήγορο, εμφανίζουν διστακτικότητα ως προς τη

διαμεσολάβηση και – όχι σπάνια – αποσύρουν την καταγγελία.

Με αφορμή τις παραπάνω επαίσχυντες πρακτικές, ο Συνήγορος εκπόνησε Ειδική

Έκθεση το 2012. Σε αυτήν η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει τις νομοθετικές προβλέψεις

που αφορούν την εκ περιτροπής απασχόληση, τονίζοντας (σ. 5) ότι «η θέση μιας

εργαζόμενης που προστατεύεται λόγω μητρότητας σε εκ περιτροπής απασχόληση θα

πρέπει να αποτελεί έσχατο μέσο αντί της απόλυσης». Στις σελίδες 9 και 10 της εν λόγω

Ειδικής Έκθεσης, η Αρχή προτείνει:

 Τον καθορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων για τον έλεγχο της οικονομικής

κατάστασης των επιχειρήσεων, προκειμένου να διαπιστώνεται αν η μείωση

των ωρών/ημερών εργασίας είναι σύννομη.

 Εντατικοποίηση των ελέγχων από το ΣΕΠΕ, μετά από τροποποίηση

συμβάσεων εργασίας.

 Τον καθορισμό νομοθετικών κριτηρίων για να ελέγχεται αν με την

τροποποίηση της σύμβασης τίθεται σε κίνδυνο η αξιοπρεπής διαβίωση των

εργαζομένων.

 Τον έλεγχο του κατά πόσο η μείωση των ωρών/ημερών εργασίας γίνεται

αναλογικά σε όλο το προσωπικό ή υφίσταται διακριτική μεταχείριση έναντι

εγκύων ή μητέρων.

 Τον καθορισμό κριτηρίων για την αποδοχή εκ μέρους του ΟΑΕΔ

αναγγελιών οικειοθελούς αποχώρησης για να διασφαλίζεται ότι αυτές

τελούν εις γνώση του εργαζόμενου.
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Στο Δημόσιο Τομέα προβλήματα παρουσιάστηκαν αρχικά το 2012 με την ψήφιση

του νόμου 409355 και ειδικότερα της Υποπαραγράφου Ζ.2 της Παραγράφου Ζ του

άρθρου 1, με την οποία ορίζεται ότι υπάλληλοι ΥΕ και ΔΕ που δεν έχουν προσληφθεί

μέσω ΑΣΕΠ τίθενται σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης της οργανικής τους θέσης. Ο

Συνήγορος απευθύνθηκε στο ΥΔΜΗΔ και ζήτησε να εξαιρεθούν από αυτή τη διάταξη

εκείνες οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε περίοδο κύησης ή προστασίας λόγω

μητρότητας. Το Υπουργείο αντέταξε ότι η διαθεσιμότητα αφενός δε συνιστά απόλυση

και αφετέρου επέρχεται αυτοδίκαια ως αποτέλεσμα της κατάργησης της θέσης (ΣτΠ,

Ετήσια Έκθεση 2013, σ. 117).

Ωστόσο, ο ν. 4250/201456 έθεσε νέα δεδομένα, προβλέποντας στο άρθρο 19 παρ. 1β

ότι οι παραπάνω υπάλληλοι μετατάσσονται αυτοδίκαια στους φορείς στους οποίους

μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των καταργούμενων φορέων. Ωστόσο, δεν προβλέπει

αναδρομική ισχύ κι έτσι όσες υπάλληλοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα δυνάμει του ν.

4093/2012 δεν επωφελήθηκαν από την παραπάνω διάταξη. Το ζήτημα διευθετήθηκε με

το ν. 4254/201457, όπου στην Υποπαράγραφο Θ.1 της Παραγράφου Θ του άρθρου 1

προβλέπεται η παράταση της διαθεσιμότητας για τις παραπάνω κατηγορίες υπαλλήλων

για 12 μήνες.
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Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012
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56
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

1. Συμπεράσματα – Αξιολόγηση της συμβολής του ΣτΠ

Η οικονομική κρίση που ταλανίζει τη χώρα μας κατά την τελευταία εξαετία είχε

ιδιαίτερα σφοδρές επιπτώσεις σε όλες τις εκφάνσεις της ελληνικής πραγματικότητας.

Πέραν των οικονομικών επιπτώσεων, οι οποίες αναλύθηκαν συνοπτικά παραπάνω, τα

αποτελέσματα της κρίσης και των πολιτικών αντιμετώπισής της αποτυπώνονται

ανάγλυφα στην κοινωνία, στον πολιτικό χάρτη, στη Δημόσια Διοίκηση, στην

εκπαίδευση, στο περιβάλλον, στην υγεία, στο κράτος πρόνοιας, στο Κοινοβούλιο.

Όπως εύγλωττα αποδεικνύει η διαρκής αύξηση των αναφορών που δέχεται ο

Συνήγορος, οι πολίτες έχουν πληγεί πολύπλευρα και αιφνιδιαστικά και αναζητούν

απεγνωσμένα στήριξη, απευθυνόμενοι στην Αρχή, ακόμα και για θέματα που δεν

εμπίπτουν στη θεσμική της αρμοδιότητα. Το αίσθημα της αβεβαιότητας για τις

μελλοντικές εξελίξεις κυριαρχεί και οδηγεί σε συμπεριφορές ασυμβίβαστες με ένα

δημοκρατικό πολίτευμα. Η στοχοποίηση διάφορων κοινωνικών ομάδων (μετανάστες,

δημόσιοι υπάλληλοι, μεταφορείς, οδηγοί ταξί, δημοσιογράφοι κλπ), οι αυταρχικές

μέθοδοι εκ μέρους της Αστυνομίας, για τις οποίες εγκαλείται η χώρα μας από Διεθνείς

Οργανισμούς, οι ακραίες συμπεριφορές διάφορων πολιτικών ομάδων, η ελλειμματική

προστασία δικαιωμάτων, οι εντεινόμενες οικονομικές ανισότητες, όλα αυτά

δημιουργούν μια εξόχως αποκαρδιωτική εικόνα.

Η κρίση, λοιπόν, δεν είναι μόνο οικονομική. Έχει επεκταθεί στους θεσμούς, έχει

διαβρώσει τον κοινωνικό ιστό, έχει πλήξει κεκτημένα δεκαετιών και αμφισβητεί την

ίδια τη λειτουργία της Δημοκρατίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην ΕΕ. Ο

οικονομικός και πολιτικός ηγεμονισμός της Γερμανίας είναι πλέον κάτι παραπάνω από

εμφανής. Η συμπεριφορά αυτή έχει εντείνει τον ευρωσκεπτικισμό και θέτει υπό

αμφισβήτηση το ευρωπαϊκό ενοποιητικό εγχείρημα.

Εν μέσω κρίσης, παρατηρήθηκε η αύξηση της ισχύος του Eurogroup, το οποίο έχει

μετατραπεί στο σημαντικότερο (αν και όχι επίσημο)58 ενωσιακό όργανο, αφού εκεί

λαμβάνονται αποφάσεις βαρύνουσας σημασίας. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος

ότι αυτού του είδους οι παραχωρήσεις εθνικής κυριαρχίας είναι σύμφυτες με τη

συμμετοχή στην ΕΕ. Ωστόσο, συντελούνται παρεμβάσεις σε τομείς στους οποίους η

58
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο άρθρο 1 του πρωτοκόλλου 14 της ΣτΛ, «οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών με

νόμισμα το ευρώ θα συνέρχονται ανεπίσημα...» http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/PROTOCOL14-
Treaty_of_Lisbon_01.12.09.pdf
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αρμοδιότητα της ΕΕ είναι συντρέχουσα και όχι αποκλειστική (φορολογία, μισθοί,

συντάξεις). Τα εθνικά κοινοβούλια έχουν καταλήξει πια να περιορίζονται απλώς στην

επικύρωση αυτών των αποφάσεων που λαμβάνονται σε υπερεθνικό επίπεδο, παρά τις

προσπάθειες για ενίσχυση του ρόλου τους μέσω των ρυθμίσεων της ΣτΛ, ενώ το ΕΚ

απλώς ενημερώνεται για τις εξελίξεις καθώς, θεσμικά, δε διαθέτει δυνατότητα

παρέμβασης.

Τα ελληνικά κοινοβούλια των τελευταίων ετών νομοθετούν κατά παραγγελία των

ευρωπαίων εταίρων και του ΔΝΤ, υπό πίεση και με προκαθορισμένες προθεσμίες. Είναι

μάλιστα χαρακτηριστικό ότι πολιτικοί σχηματισμοί με εκ διαμέτρου αντίθετες

ιδεολογικές καταβολές έχουν εφαρμόσει ακριβώς το ίδιο μείγμα πολιτικής τα τελευταία

χρόνια. Τα αποτελέσματα των μέτρων, όμως, δεν είναι τα αναμενόμενα, όπως μαρτυρά

η εκτίναξη της ανεργίας και του δημόσιου χρέους - το οποίο όλοι παραδέχονται πλέον

ότι δεν είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί – αλλά και η απουσία επενδύσεων.

Οι ασκούμενες πολιτικές έχουν αμιγώς εισπρακτικό χαρακτήρα, πλήττοντας ολοένα

και μεγαλύτερο αριθμό πολιτών. Είναι παραδεκτό ακόμα και από τους ευρωπαίους

εταίρους ότι το πρόβλημα υστέρησης εσόδων για την ελληνική οικονομία αφορά

πρώτιστα την εισπραξιμότητα των άμεσων φόρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Παρατηρητήριο

Οικονομικών Εξελίξεων, σ. 15-16), την αδυναμία του φορολογικού συστήματος να

καταπολεμήσει αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, αλλά και μια

διστακτικότητα των ελληνικών κυβερνήσεων όσον αφορά τη φορολόγηση του πλούτου

(ό.π., σ. 17-18). Ωστόσο, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν ενισχύθηκαν (ίσως και να

αποδυναμώθηκαν), ενώ οι έμμεσοι φόροι (που είναι αντιστρόφως προοδευτικοί προς το

εισόδημα) αυξήθηκαν διαδοχικά.

Η παραπάνω προσέγγιση σε καμία περίπτωση δεν αγνοεί τις θετικές εξελίξεις των

τελευταίων ετών. Αναφέρθηκε και παραπάνω (Κεφάλαιο Ι, ενότητα 2.2), ότι πολλές

παρεμβάσεις που τελικά επιβλήθηκαν έξωθεν στις ελληνικές κυβερνήσεις θα έπρεπε να

είχαν συντελεστεί προ πολλού. Ωστόσο, παρά τα όποια θετικά, η οικονομία δεν

ανακάμπτει, το τραπεζικό σύστημα, παρά τις διαδοχικές ανακεφαλαιοποιήσεις

παρουσιάζει αστάθεια, επιχειρήσεις κλείνουν, δε δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας,

το κράτος πρόνοιας παρουσιάζεται αδύναμο να αντιμετωπίσει τον ολοένα αυξανόμενο

αριθμό πολιτών που έχουν ανάγκη τις παροχές του και η απαισιοδοξία διογκώνεται.

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της τελευταίας εξαετίας είναι η πολιτική

αστάθεια. Από τη μια πλευρά, ο πολιτικός χάρτης έχει διαφοροποιηθεί δραματικά σε

σχέση με την προ κρίσης εποχή. Διάφοροι πολιτικοί σχηματισμοί διέγραψαν πορεία
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από την αφάνεια στο προσκήνιο και μετά στη λήθη, σε πολύ σύντομο χρονικό

διάστημα. Άλλοι γιγαντώθηκαν μέσω αντι-μημονιακής ρητορικής και υποσχέσεων για

ριζοσπαστικοποίηση, ενώ νέες δυνάμεις αναδύθηκαν εκφράζοντας είτε ακραίες είτε

μετριοπαθείς θέσεις. Όλα αυτά, εν μέσω πολεμικού κλίματος μεταξύ κομμάτων με

αντίθετες ιδεολογίες, κατηγορίες εκατέρωθεν για προδοσία, ανευθυνότητα, εμπαιγμό

του λαού και με τα μηνύματα από το εξωτερικό να τρομοκρατούν την κοινή γνώμη.

Επιπλέον, οι μετατοπίσεις των ψηφοφόρων είναι εντονότερες από ποτέ, το εκλογικό

σώμα εμφανίζεται κατακερματισμένο και πλέον οι κυβερνητικοί συνασπισμοί είναι ο

κανόνας, ενώ μέχρι το 2012 - με μια μικρή παρένθεση το 1989 - η χώρα είχε ανελλιπώς

μονοκομματικές κυβερνήσεις.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αμφισβήτησης και σκεπτικισμού, κρίνεται απαραίτητη η

αναδιάταξη των θεσμών και η εξασφάλιση της λειτουργίας τους προς όφελος του

κοινωνικού συνόλου και προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Σε αυτές τις

συνθήκες και με τους περιορισμούς που τίθενται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη

λειτουργία του, ο Συνήγορος επιχείρησε να αποτελέσει άξιο συμπαραστάτη για τον

πολίτη. Το έργο της Αρχής κατά την εξεταζόμενη πενταετία αξιολογείται

αναμφισβήτητα θετικά. Τα εμπόδια που έθεσε η τρέχουσα συγκυρία στην προσπάθεια

του ΣτΠ ήταν πολλά και σημαντικά. Η Δημόσια Διοίκηση έπρεπε να διαχειριστεί μια

πρωτόγνωρα δυσμενή πραγματικότητα για αυτή. Οι συνεχείς τροποποιήσεις του

θεσμικού πλαισίου σε διάφορους τομείς, η διαρκής αιμορραγία στελεχών, οι πολιτικές

πιέσεις για εφαρμογή των μνημονιακών απαιτήσεων, η μείωση αποδοχών, η έλλειψη

πόρων, σε συνδυασμό με τη διογκούμενη δυσφορία των πολιτών, την έλλειψη

εμπιστοσύνης59 και τις χρόνιες παθογένειές της, προέβαλαν επιπρόσθετα εμπόδια στην

αποτελεσματική λειτουργία της.

Ευνόητο είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν ήταν ευνοϊκή αναφορικά με την

ανταπόκριση και συνεργασία της διοίκησης στις παρεμβάσεις του ΣτΠ, κάτι που είχε

ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση ικανοποίησης των αιτημάτων των πολιτών. Παρ’ όλ’

αυτά, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό αναφορών κατ’ έτος επιλύεται κατόπιν των

παρεμβάσεών του, ενώ με τη διαμεσολάβησή του δεν παραλείπει να καταθέτει

ρεαλιστικές προτάσεις, νομοθετικές ή οργανωτικές. Ένεκα της παρούσας οικονομικής

συγκυρίας, οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και τη δημοσιονομική διάσταση των

προτάσεών του, γνωρίζοντας ότι ενδεχομένως να συνεπάγονται ανακατανομή πόρων

59
Για την οποία, βέβαια, η διοίκηση δεν είναι άμοιρη ευθυνών.



67

και πάντα με γνώμονα τη διαφάνεια και την ακριβοδικία (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2013, σ.

6). Επιπλέον, φροντίζει να υπενθυμίζει στη διοίκηση την υποχρέωσή της, ανεξαρτήτως

συνθηκών, να διαφυλάσσει την τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου και την

προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων, να συνδράμει στη δίκαιη κατανομή των βαρών

και να λαμβάνει υπόψη το κοινωνικό κόστος των μεταρρυθμίσεων.

Η ίδια η Αρχή φρόντισε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, μειώνοντας δραστικά

το κόστος των εκδόσεων και επεκτείνοντας τη χρήση της ηλεκτρονικής μορφής των

εκθέσεών της, δίνοντας παράλληλα έμφαση στις εσωτερικές παραγωγές, ενώ

αναζήτησε πόρους και από ευρωπαϊκά προγράμματα60. Περαιτέρω, ο νέος ιστότοπος

της Αρχής, που λειτουργεί από τα μέσα του 2011, επιτρέπει τη χωρίς κόστος διαχείρισή

του από τα ίδια τα στελέχη της. Προχώρησε σε ανακατανομή προσωπικού προς τους

Κύκλους Κοινωνικής Προστασίας και Σχέσεων Κράτους – Πολίτη, των οποίων ο

φόρτος εργασίας αυξήθηκε σημαντικά. Η ανακατανομή αυτή έλαβε χώρα και

«ενδοκυκλικά», με μεταφορά στελεχών των 2 προαναφερθέντων Κύκλων σε τομείς

όπως η φορολογία ή η κοινωνική ασφάλιση, στους οποίους υπεβλήθη σωρεία

αναφορών. Προς την ίδια κατεύθυνση, μετέφερε τους τομείς της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ

από τον Κύκλο Σχέσεων Κράτους – Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής, προς

αποσυμφόρηση του πρώτου.

Επιπρόσθετα, φρόντισε να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών, προσφέροντας

από το Δεκέμβρη του 2012 τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αναφοράς, κάτι το

οποίο οι πολίτες αξιοποίησαν ευθύς εξαρχής και ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για τους εκτός

Αττικής κατοίκους. Για να βρεθεί πιο κοντά σε αυτούς τους τελευταίους,

πραγματοποίησε πληθώρα επισκέψεων σε διάφορες πόλεις της επαρχίας, με δεδομένο

το σημαντικό αριθμό αναφορών που έλαβε από τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ιονίων

Νήσων, Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας και Κεντρικής Μακεδονίας. Την πρόσβαση των

πολιτών διευκόλυνε και η μετεγκατάσταση της Αρχής στα τέλη του 2014 στο κτίριο της

Χαλκοκονδύλη 17, όπου συγκλίνουν όλα τα ΜΜΜ.

Τέλος, η Αρχή βρίσκεται σε διαρκή επαφή τόσο με τις ομόλογες αρχές σε άλλες

χώρες, πραγματοποιώντας πλήθος επισκέψεων και συναντήσεων εργασίας για

ανταλλαγή απόψεων και μεταφορά καλών πρακτικών, όσο και με τον Ευρωπαίο

Διαμεσολαβητή. Στις επισκέψεις/συναντήσεις αυτές λειτουργεί ως η «φωνή» της

ελληνικής κοινωνίας, μεταφέροντας τις ανησυχίες και τα προβλήματά της, σε μια εποχή

60
Ίσως να είναι περιττό να αναφερθεί ότι και στο Συνήγορο υπήρξε περικοπή στον προϋπολογισμό του.
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που οι λαοί των άλλων ευρωπαϊκών χωρών έχουν διαμορφώσει μια στρεβλή άποψη για

τους Έλληνες.

2. Προτάσεις

Ένα «κενό» που υπάρχει όσον αφορά τη διάρθρωση της Αρχής, σχετίζεται με την

έλλειψη ενός Κύκλου, στον οποίο θα μπορούν να απευθύνονται δημόσιοι υπάλληλοι

για υπηρεσιακά ζητήματα (Συνήγορος του Δημοσίου Υπαλλήλου), πλην βέβαια των

περιπτώσεων που συνιστούν έμφυλες διακρίσεις. Κατά την πενταετία που εξετάζουμε

πληθώρα μέτρων (αυστηροποίηση πειθαρχικού κώδικα, διαθεσιμότητα, κινητικότητα,

περιορισμός δικαιωμάτων – αδειών, μείωση αποδοχών, περικοπή επιδομάτων κ.α.)

έπληξαν αυτήν την κοινωνική ομάδα. Στο ΣτΠ, προσέφυγαν πολλοί δημόσιοι

υπάλληλοι για υπηρεσιακά ζητήματα, για τα οποία, με βάση το θεσμικό πλαίσιο η Αρχή

είναι αναρμόδια. Έτσι, για τους δημόσιους υπάλληλους μένει μόνο η δικαστική

διεκδίκηση των αιτημάτων τους, κάτι το οποίο είναι και χρονοβόρο και κοστοβόρο.

Είναι τουλάχιστον οξύμωρο, κάθε πολίτης, Έλληνας ή αλλοδαπός, να έχει τη

δυνατότητα να προσφύγει στο Συνήγορο και να στερείται αυτό το δικαίωμα το

ανθρώπινο δυναμικό της ίδιας της Δημόσιας Διοίκησης61, ιδιαίτερα από τη στιγμή που

και το ΣΕΕΔΔ μπορεί να παρέμβει μόνο όταν στοιχειοθετείται περίπτωση διαφθοράς,

κακοδιοίκησης και αδιαφανών διαδικασιών.

Μια άλλη παρατήρηση που θα μπορούσε να γίνει, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει

κάποιος μηχανισμός άμεσης διερεύνησης αιτημάτων. Για όλα τα αιτήματα - με

ελάχιστες εξαιρέσεις – ακολουθείται η τυπική διαδικασία (έγγραφη αναφορά, χρέωση

στον αρμόδιο Κύκλο, εξέταση της υπόθεσης, απόφαση για παρέμβαση ή μη

παρέμβαση). Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει ένα αρχικό φιλτράρισμα και σε υποθέσεις με

ιδιαίτερη βαρύτητα να μειώνεται ο χρόνος απόκρισης του Συνηγόρου.

Η παραπάνω παρατήρηση οδηγεί και σε μία άλλη, εξίσου σημαντική. Ως γνωστό, η

Αρχή έχει τη δυνατότητα να θέσει προθεσμία στη διοίκηση για την ανταπόκρισή της.

Ωστόσο, δεν υπάρχει ούτε ως προς αυτό δεσμευτικότητα, ενώ σχεδόν ποτέ δεν το κάνει

εξαρχής. Ίσως λοιπόν θα ήταν χρήσιμη μια τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου σε

αυτό το σημείο, προκειμένου να μη «λιμνάζουν» υποθέσεις επί μακρόν και να μη

61
Για αυτό το ζήτημα είχε αποσταλεί το 2005 έγγραφο από το Συνήγορο στον τότε ΥΠΕΣ (και νυν ΠτΔ) κ. Προκόπη Παυλόπουλο,

με το αίτημα να υπάρξει ρητή ρύθμιση. Η απάντηση του Υπουργείου ήταν η έκδοση μιας εγκυκλίου η οποία απλώς όριζε την
υποχρέωση της διοίκησης να απαντά στα αιτήματα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, χωρίς όμως να ορίζει το διάστημα
αυτό. Αξίζει να αναφερθεί, ότι ο πρόσφατος νόμος 4325/2015, στην παράγραφο 2 του άρθρου 7, θέτει προθεσμία 60 ημερών για
την απάντηση της διοίκησης σε αίτημα δημοσίου υπαλλήλου που αφορά ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης.
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χρειάζονται δύο και τρεις παρεμβάσεις του Συνηγόρου επί του ίδιου θέματος. Θα

μπορούσε δηλαδή να είναι ο ΣτΠ, λίγο πιο «επιθετικός» ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κατά

τις οποίες στοιχειοθετείται μη σύννομη στάση της διοίκησης.

Με βάση το θεσμικό του πλαίσιο, ο Συνήγορος δρα ως επί το πλείστον

κατασταλτικά. Ενδεχομένως να ήταν προς το συμφέρον τόσο της διοίκησης, όσο και

της κοινωνίας να υπήρχε θεσμική πρόβλεψη έτσι ώστε η Αρχή να μπορεί να συμμετέχει

ενεργά και επίσημα στη διαδικασία διαβούλευσης των σχετικών με τη διοίκηση

νομοσχεδίων, κατά τα πρότυπα της συμμετοχής της ΟΚΕ (η οποία βέβαια γνωμοδοτεί

για όλα τα νομοσχέδια). Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά

στην καλή νομοθέτηση, λόγω της συσσωρευμένης εμπειρίας 17 ετών.

Τέλος, χρήσιμο θα ήταν να εξεταστεί η περαιτέρω διεύρυνση του ωραρίου

λειτουργίας της Αρχής και κατά τις απογευματινές ώρες. Επί του παρόντος, ο

Συνήγορος είναι ανοικτός για το κοινό πέραν του κανονικού ωραρίου (το οποίο έχει

διευρυνθεί) μόνο κάθε Τετάρτη από τις 14:00 έως τις 17:00. Χρήσιμο θα ήταν να

λειτουργεί κάθε ημέρα ένα γραφείο υποδοχής στο ισόγειο του κτιρίου κατά τις

απογευματινές ώρες, το οποίο να δέχεται αναφορές και να παρέχει πληροφόρηση και

στο οποίο θα απασχολείται εκ περιτροπής όλο το προσωπικό διοικητικής και

γραμματειακής υποστήριξης. Με δεδομένο ότι αυτό ανέρχεται σε 58 άτομα (ΣτΠ,

Ετήσια Έκθεση 2014, σ. 188) η επιβάρυνση θα είναι αμελητέα.
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9 Φεβρουαρίου του 2009)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Ν. Κουλούρης «Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές: Τα αλλοδαπά πρότυπα και

τα ημεδαπά κακέκτυπα» (στο Διοικητική Δίκη, Διμηνιαία Επιθεώρηση Νoμολογίας

των Διοικητικών Δικαστηρίων Εκδ. Σάκκουλα, τχ 1/1993)



71

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Συνήγορος του Πολίτη

- Ετήσια Έκθεση 2010

- Ετήσια Έκθεση 2011

- Ετήσια Έκθεση 2012

- Ετήσια Έκθεση 2013

- Ετήσια Έκθεση 2014

- Ειδική Έκθεση «Σχέσεις ΔΕΗ Α.Ε. – Καταναλωτών. Η εμπειρία του

Συνηγόρου του Πολίτη, Αθήνα 2010

- Ειδική Έκθεση «Προτάσεις χαμηλού δημοσιονομικού κόστους», Αθήνα

2012

- Ειδική Έκθεση «Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού της Αναδοχής

Ανηλίκων», Αθήνα 2012

- Ειδική Έκθεση «Καταχρηστική μονομερής επιβολή εκ περιτροπής

εργασίας σε εργαζόμενες που επιστρέφουν από άδεια μητρότητας»,

Αθήνα 2012

- Ειδική Έκθεση «Το φαινόμενο της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα και

η αντιμετώπισή του», Αθήνα 2013

- Ειδική Έκθεση «Επισημάνσεις του ΣτΠ σχετικά με τη λειτουργία του

ΚΕ.Π.Α, Αθήνα 2013

- Ειδική Έκθεση «Προτάσεις απλούστευσης-βελτίωσης διαδικασιών»,

Αθήνα 2013

- Ειδική Έκθεση «Εμπόδια στην άσκηση επιχειρηματικής

δραστηριότητας και προτάσεις για την ενίσχυσή της. Η δημοσιονομική

διάσταση», Αθήνα 2013

- Ειδικές Εκθέσεις «Φύλο και Εργασιακές Σχέσεις» των ετών 2011, 2012,

2013, 2014 (ενσωματωμένες στις Ετήσιες Εκθέσεις των αντίστοιχων

ετών)

- Ειδικές Εκθέσεις «Καταπολέμηση των Διακρίσεων» των ετών 2010-

2014 (ενσωματωμένες στις Ετήσιες Εκθέσεις)
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Τράπεζα της Ελλάδας

- Ετήσια Έκθεση 2010

- Ετήσια Έκθεση 2011

- Ετήσια Έκθεση 2012

- Ετήσια Έκθεση 2013

- Ετήσια Έκθεση 2014

ΙΝΕ ΓΣΕΕ

- Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση, Ετήσια Έκθεση 2010

- ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Παρατηρητήριο Οικονομικών Εξελίξεων, Κρίση Δημόσιου

χρέους στην Ελλάδα. Αιτίες και προοπτικές, Αθήνα 2011

- Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση, Ετήσια Έκθεση 2014

ΑΔΕΔΥ

- Οι επιπτώσεις των περιοριστικών πολιτικών της εποχής των μνημονίων

σε επιμέρους τομείς του Δημοσίου και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο,

Αθήνα 2014

Πορίσματα, επιστολές και προτάσεις μέτρων του ΣτΠ

- Εκτιμήσεις του ΣτΠ για το ιστορικό κέντρο Αθηνών (πόρισμα, 2010)

- Προτάσεις του ΣτΠ για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου σε

θέματα χορήγησης και ανανέωσης αδειών παραμονής και εργασίας στη

χώρα (2011)

- Καταβολή,  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  Ν.  3845/2010,  των

επιδομάτων  Χριστουγέννων,  Πάσχα και  αδείας  στους  συνταξιούχους

που λαµβάνουν σύνταξη το ποσό της οποίας είναι µικρότερο των 400,00

ευρώ (Πόρισμα 2011)

- ΕΕΤΗΔΕ (2012)

- Παρέμβαση του ΣτΠ για τα προβλήματα της μεταφοράς μαθητών

(Έγγραφο διαμεσολάβησης, 2012)
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- Προτάσεις του ΣτΠ για βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου σε θέματα

χορήγησης και ανανέωσης άδειας παραμονής και εργασίας στη χώρα

(2012)

- Προβλήματα στις μετακινήσεις μαθητών (επιστολή, 2012)

- Προτάσεις για τη διαδικασία έκδοσης συντάξεων (2012)

- Επιστολές για το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και

Επαγγελματικής Ζωής» (2012)

- Επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών για τους παιδικούς σταθμούς

(2012)

- Βαρέλια με επικίνδυνα απόβλητα στα Καμίνια Πειραιά (Επιστολή στο

ΥΠΕΚΑ, 2012)

- Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει

του ν. 4093/2012 (2013)

- Προβλήματα και δυσλειτουργίες από την εφαρμογή των διατάξεων για

την αυθαίρετη δόμηση – Η πρόσφατη εμπειρία της Αρχής (Επιστολή

στον Υπουργό ΠΕΚΑ, 2013)

- Καθυστέρηση απονομής συνταξιοδοτικών παροχών από το ΤΕΑΥΕΚ

του ΕΤΑΑ (πόρισμα, 2013)

- Ζητήματα που προέκυψαν από τη διαδικασία χορήγησης του

κοινωνικού μερίσματος του ν. 4254/2014 (2014)

- Διόρθωση εσφαλμένου υπολογισμού ΕΕΤΑ (2014)

- Προβλήματα στη μετακίνηση μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας

εκπαίδευσης που απορρέουν από την εφαρμογή της ΚΥΑ 24001/24-6-

2013 (πόρισμα, 2014)

- Στελέχωση ιδρυμάτων παιδικής προστασίας (2014)

- Καθυστέρηση αποπληρωμής των εκπαιδευόμενων από τα ΚΕΚ (2014)

ΝΟΜΟΙ

Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ Α΄ 128 - 12/10/1982)

Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων

Ν. 2477/1997 (ΦΕΚ Α΄ 59 - 18/04/1997)

Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Ν. 2768/1999 (ΦΕΚ Α΄ 273 - 08/12/1999)
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Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με

την επωνυμία «Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ)», σύσταση

ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού

Κεφαλαίου Τ.Α.Π. – Ο.Τ.Ε. (ΕΔΕΚΤ ΟΤΕ ΑΕ)» και άλλες διατάξεις

Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ Α΄ 228 – 09/10/2001)

Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις

Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α΄ 220 - 20/09/2002)

Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση του συστήματος

προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις

Ν. 3094/2003 (ΦΕΚ Α΄ 10 - 22/01/2003)

Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις

Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄ 102 – 24/05/2004)

Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία

και τους ΟΤΑ

Ν. 3293/2004 (ΦΕΚ Α΄ 231 - 26/11/2004)

Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

και λοιπές διατάξεις

Ν. 3304/2005 (ΦΕΚ Α΄ 16 - 27/01/2005)

Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής

καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου

προσανατολισμού

Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α΄ 212 - 23/08/2005)

Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική

Επικράτεια

Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α΄ 42 - 23/02/2007)

Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ Α΄ 105 - 01/07/2009)

Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την

πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις

Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40 - 15/03/2010)

Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της

δημοσιονομικής κρίσης

Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ Α΄ 65 - 06/05/2010)
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Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα

κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87 - 07/06/2010)

Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης

Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115 - 15/07/2010)

Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις

Ν. 3896/2010 (ΦΕΚ Α΄ 207 - 08/12/2010)

Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και

γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης – Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας

με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης

Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις

Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ Α΄ 7 - 26/01/2011)

Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της

ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους

κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως

διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις

Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31 – 02/03/2011)

Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις

Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α΄ 61 – 31/03/2011)

Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο

Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152 - 01/07/2011)

Μέτρα για την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής

2012-2015

Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ 170 - 05/08/2011)

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής

Ασφάλισης και άλλες διατάξεις

Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209 – 21/09/2011)

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε

συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου, και άλλες διατάξεις

αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος

Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ Α΄ 215 - 30/09/2011)
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Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα

υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών

Ν. 4021/2011 (ΦΕΚ Α΄ 218 – 03/10/2011)

Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων – Ρύθμιση

θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο του

Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της

και άλλες διατάξεις

Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α΄ 28 - 14/02/2012)

Έγκριση των συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού

Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και

της Τράπεζας της Ελλάδας, του σχεδίου του μνημονίου συνεννόησης  μεταξύ της

Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας

και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη διάσωση της

εθνικής οικονομίας

Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ Α΄ 206 – 26/10/2012)

Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό

έτος 2012-2013 (Α΄ 171)» μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες

διατάξεις

Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222 - 12/11/2012)

Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 −

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016

Ν. 4097/2012 (ΦΕΚ Α΄ 235 – 03/12/2012)

Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση

αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας − Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την

Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ Α΄ 16 – 23/01/2013)

Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου

δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού

έργου και άλλες διατάξεις

Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107 – 09/5/2013)

Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013

Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄ 210 – 08/08/2013)
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Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις

Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 190 - 17/09/2013)

Αναδιάρθρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄ 235 - 01/11/2013)

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις

Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254 - 21/11/2013)

Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

και άλλες διατάξεις

Ν. 4228/2014 (ΦΕΚ Α΄ 7 - 10/01/2014)

Κύρωση του προαιρετικού πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και

άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας της

Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74 – 26/03/2014)

Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων του

Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές

ρυθμίσεις

Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80 01/04/2014)

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις

Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85 – 07/04/2014)

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της εφαρμογής

του νόμου 4046/2012 και άλλες διατάξεις

Ν. 4285/2014 (ΦΕΚ Α΄ 191 – 10/09/2014)

Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α΄ 139) και προσαρμογή του στην απόφαση − πλαίσιο

2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών

και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και

άλλες διατάξεις

Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47 – 11/05/2015)

Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΠΔ 273/1999 (ΦΕΚ Α΄ 229 - 03/11/1999)

Κανονισμός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη

ΠΔ 131/2006 (ΦΕΚ Α΄ 143 – 13/07/2006)
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Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το

δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης

ΠΔ 167/2008 (ΦΕΚ Α΄ 223 – 04/11/2008)

Συμπλήρωση π.δ. 131/2006 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία

2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» (Α΄ 143)

ΠΔ 86/2009 (ΦΕΚ Α΄ 114 16/07/2009)

Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων

ΠΔ 148/2009 (ΦΕΚ Α΄ 190 – 29/09/2009)

Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών στο περιβάλλον –

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει

ΠΔ 116/2012 (ΦΕΚ Α΄ 201 – 19/10/2012)

Τροποποίηση π.δ. 114/2010 «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε

αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής

προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με

τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν

και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα (L 326/13-12-2005)»

ΠΔ 113/2013 (ΦΕΚ Α΄ 146 – 14/06/2013)

Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του

καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς

την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για

τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του

πρόσφυγα» (L 326/13-12-2005) και άλλες διατάξεις

Σύνταγμα της Ελλάδας 1975/19986/2001/2008

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης

Απριλίου 2004 (L 143/30-04-2004)

Σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και αποκατάσταση

περιβαλλοντικής ζημιάς

Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης

Ιουλίου 2006 (L 204/26-07-2006)
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Για την αρχή της εφαρμογής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και

γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης

Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης

Ιουλίου 2010 (L 180/15-07-2010)

Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν

αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας

86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Συνθήκη της Λισσαβόνας

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

www.synigoros.gr

(Συνήγορος του Πολίτη)

www.statistics.gr

(ΕΛΣΤΑΤ)

ec.europa.eu/eurostat

(Eurostat)

www.et.gr

(Εθνικό τυπογραφείο)

yap.gov.gr

(Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής του ΥΔΜΗΔ)

www.consilium.europa.eu

(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Συμβούλιο της ΕΕ)

www.bankofgreece.gr

(Τράπεζα της Ελλάδας)

www.ohchr.org

(ΟΗΕ, Ανθρώπινα Δικαιώματα)

eur-lex.europa.eu

(Πρόσβαση στο δίκαιο της ΕΕ)

www.europarl.europa.eu

(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)

www.0-18.gr

(Συνήγορος του Παιδιού)

www.dsa.net
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(Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών)

www.insurancedaily.gr

(Ενημερωτική ιστοσελίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν, ενδεικτικά, κάποια ζητήματα που

προκύπτουν από τις αναφορές των πολιτών και δεν απορρέουν απαραίτητα από την

κρίση, αλλά οι συνέπειές τους γίνονται πιο δυσβάστακτες ή επεκτείνονται λόγω αυτής.

1. Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών

Το εν λόγω ζήτημα κυριάρχησε στις αναφορές του Κύκλου Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου με ποσοστό 57,5% του συνόλου των αναφορών της πενταετίας 2010-2014,

συνεπώς κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά σε αυτό.

Τα τραγικά γεγονότα σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας (Λιβύη, Αίγυπτος,

Τυνησία, Ιράκ, Συρία, Αφγανιστάν…) τα τελευταία χρόνια έχουν αυξήσει θεαματικά

τις μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα μας. Η αύξηση αυτή, σε συνδυασμό με το

χρονοβόρο και τις αδυναμίες της διαδικασίας ασύλου, τη συστηματική επαναπροώθηση

αλλοδαπών από άλλες χώρες μέλη στην Ελλάδα, ως χώρα από την οποία εισήλθαν στην

ΕΕ (εφαρμογή του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ) και την άρνηση συνεργασίας των

παράνομων αλλοδαπών και των χωρών προέλευσής τους, έχουν δημιουργήσει

ασφυκτικό κλίμα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Η κατάσταση επιδεινώθηκε εξαιτίας

της απουσίας συστήματος διαχωρισμού των αλλοδαπών κατά την άφιξή τους στην

παραμεθόριο (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2010, σ. 40), τη μετακίνηση περιθωριακών

στοιχείων από άλλες περιοχές, εφόσον το κέντρο της Αθήνας πρόσφερε

«επαγγελματικές» ευκαιρίες, αλλά και την παρουσία τοξικομανών.

Τα παραπάνω οδήγησαν στη σταδιακή υποβάθμιση του ιστορικού κέντρου της

πόλης και στην υποβολή πληθώρας αναφορών στο Συνήγορο. Η Αρχή πραγματοποίησε

δύο αυτοψίες στην περιοχή και συναντήθηκε με επιχειρηματίες, κατοίκους και φορείς,

προκειμένου να αποκτήσει πλήρη εικόνα για την κατάσταση. Επίσης συναντήθηκε με

τους Διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων Ακρόπολης και Ομόνοιας, καθώς και με

τον Αντιδήμαρχο Καταστημάτων και Ασφάλειας του Δήμου Αθηναίων. Ο Συνήγορος

διαπίστωσε ότι η υπερσυγκέντρωση αλλοδαπών είχε δημιουργήσει προβλήματα

υγιεινής, λόγω της μαζικής διαβίωσης αλλοδαπών σε μισθωμένα διαμερίσματα και

παρακώλυε την πρόσβαση σε διάφορα σημεία της γύρω περιοχής. Ταυτόχρονα,

δημιουργήθηκαν ζητήματα τάξης και ασφάλειας, ενώ η ανάπτυξη παραεμπορίου έπληξε

την, ήδη πληγείσα ελέω κρίσης, νόμιμη επιχειρηματικότητα. Επιπρόσθετα η



82

υπερφόρτωση των αρμόδιων υπηρεσιών εντείνει τα όποια προβλήματα υπάρχουν στο

ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και οδηγεί σε κακοδιοίκηση (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2013, σ.

70).

Περαιτέρω, ο Συνήγορος επεσήμανε την ελλιπή αστυνόμευση της περιοχής αλλά

και την ολιγωρία κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με το

πρόβλημα της υπερσυγκέντρωσης ανθρώπων χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα που

διαβιούν υπό άθλιες συνθήκες σε διάφορες περιοχές του κέντρου.

Για το ζήτημα Συνήγορος συνέταξε Πόρισμα62 το οποίο κοινοποιήθηκε στο γραφείο

του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, στη ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής, στο

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής

Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης του ΥΠΕΣ, στη Διεύθυνση Αλλοδαπών του

Υπουργείου Προ.Πο., στη Νομαρχία Αθηνών και το Δήμο Αθηναίων. Οι προτάσεις του

ΣτΠ επικεντρώθηκαν στην προσαρμογή της αστυνόμευσης της πόλης στις συνθήκες

που έχουν δημιουργηθεί και τη μεταφορά της έμφασης από την καταστολή στην

πρόληψη, στην ενεργοποίηση των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της

Παραβατικότητας του ν. 2713/1999 που υπάγονται στο Δήμο και στην αναγνώριση

ειδικού καθεστώτος διαμονής για όσους αλλοδαπούς δεν είναι δυνατό να

απομακρυνθούν με νόμιμες διαδικασίες από τη χώρα. Επίσης, πρότεινε την καλύτερη

οργάνωση των διαδικασιών ασύλου, τη δημιουργία Κέντρων Φιλοξενίας με συνθήκες

οι οποίες θα σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ενεργοποίηση της τοπικής

αυτοδιοίκησης για την καθαριότητα και τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής της

περιοχής. Η ολοκλήρωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών μιας Στάσης (ν. 4018/2011)

είχε ως αποτέλεσμα οι αναφορές για το ζήτημα να μειωθούν αισθητά κατά το 201463.

2. Ρατσισμός, βία και διακρίσεις

Η αύξηση των περιστατικών ρατσιστικής βίας ιδίως κατά την περίοδο 2012-2013,

συνδέεται με τη δράση οργανωμένων ομάδων (ΣτΠ, Ειδική Έκθεση «Το Φαινόμενο της

Ρατσιστικής Βίας στην Ελλάδα και η Αντιμετώπισή του», 2013, σ. 3). Στην Ειδική

Έκθεση που εκπόνησε ο Συνήγορος διαπιστώνεται αναντιστοιχία των επίσημων

καταγραφών ρατσιστικής βίας με τα τριπλάσια περιστατικά που ο ίδιος είχε καταγράψει

62
http://www.synigoros.gr/resources/docs/245502.pdf

63
Η επιδείνωση, ωστόσο της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, λόγω της δράσης του ISIS, έχει επαναφέρει το ζήτημα στο

προσκήνιο και μάλιστα με εκκωφαντικό τρόπο
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από αναφορές πολιτών, των τύπο και το Δίκτυο Καταγραφής των ΜΚΟ (ΣτΠ, Ετήσια

Έκθεση 2013, σ. 102). Επίσης, επισημαίνει την αδράνεια των αστυνομικών αρχών και

την αναποτελεσματικότητά τους στη διερεύνηση καταγγελιών που εμπλέκουν

αστυνομικούς και τις ελλείψεις του νομοθετικού πλαισίου. Η δημοσιοποίηση της

έκθεσης συνέπεσε με την απαγγελία κατηγοριών σε μέλη της Χρυσής Αυγής, ένας

συνδυασμός που έδωσε ευρεία δημοσιότητα σε περιστατικά ρατσιστικής βίας που έως

τότε αγνοούνταν.

Μέσα στο 2014, έγιναν τρεις σημαντικές τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο

αντιμετώπισης της ρατσιστικής βίας. Η πρώτη είναι αυτή που επέρχεται με το άρθρο 10

του ν. 4249/2014 και τροποποιεί τη σύσταση της Επιτροπής για την αξιολόγηση

καταγγελιών αυθαιρεσίας των οργάνων των σωμάτων ασφαλείας του άρθρου 1 παρ. 1

του ν. 3938/2011. Προβλέπει μάλιστα τη δυνατότητα του Συνηγόρου να παρίσταται

στις εργασίες της, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Ο ΣτΠ, επισημαίνει ωστόσο ότι από το

2011 έως και την έκδοση της Ειδικής Έκθεσης, η Επιτροπή και το Γραφείο

Περιστατικών Αυθαιρεσίας δεν έχουν λειτουργήσει.

Η δεύτερη τροποποίηση αφορά την πρόταση της Αρχής για την προστασία

ουσιωδών μαρτύρων και θυμάτων ρατσιστικής βίας. Η Αρχή επισημαίνει κενό στη

νομοθεσία, λόγω της αφαίρεσης από το ν. 4251/2014 (Μεταναστευτικός Κώδικας) του

άρθρου που αφορά παροχές άδειας για ανθρωπιστικούς λόγους. Με την ΚΥΑ

30651/2014 επήλθε προσωρινή κάλυψη του κενού, ωστόσο η Αρχή εντόπισε κάποιες

αναντιστοιχίες μεταξύ του νόμου και της προαναφερθείσας ΚΥΑ, τις οποίες και

επισήμανε στο ΥΠΕΣ.

Η τρίτη σημαντική αλλαγή έρχεται με την προσθήκη νέου άρθρου 81Α στον Ποινικό

Κώδικα, με το άρθρο 10 του ν. 4285/2014. Με αυτήν την προσθήκη ερευνάται πλέον

και το ρατσιστικό κίνητρο ως επιβαρυντικός παράγοντας σε πλημμελήματα και

κακουργήματα.

3. Το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Με το ν. 3863/2010 δημιουργήθηκε το ΚΕ.Π.Α., το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση

Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Από την 1η

Σεπτεμβρίου 2011 καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές επιτροπές που λειτουργούσαν

στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στις πρώην Νομαρχίες και στο Δημόσιο, με

εξαίρεση τις επιτροπές Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού και Αστυνομίας. Έργο των
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Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. είναι ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας

για τη λήψη σύνταξης αναπηρίας, αλλά και όλων των οικονομικών και κοινωνικών

παροχών και διευκολύνσεων για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και ο

χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑμεΑ. Ο στόχος του νομοθέτη ήταν να πιστοποιείται η

αναπηρία με μεγαλύτερες εγγυήσεις αντικειμενικότητας και επιστημονικής

τεκμηρίωσης.

Πολύ νωρίς, ωστόσο, παρουσιάστηκαν σημαντικές αδυναμίες στη λειτουργία του

φορέα, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σωρεία αναφορών στο ΣτΠ από το 2012 και μετά.

Μεταξύ άλλων, ο χρόνος αναμονής για εξέταση στις υγειονομικές επιτροπές αυξήθηκε

και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούσε και τους 6 μήνες, οι γνωματεύσεις εκδίδονταν

χωρίς επαρκή αιτιολογία και είχαν περιορισμένο χρόνο ισχύος, ενώ δεν υπήρχε επαρκής

συντονισμός και πληροφόρηση των συναρμόδιων υπηρεσιών.

Όλα αυτά συνεπάγονται τεράστια ταλαιπωρία για άτομα τα οποία ούτως ή άλλως

βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση, αλλά και στέρηση της εκ του νόμου

προβλεπόμενης προστασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Συνήγορος, διερευνώντας

τις αναφορές κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόβλημα είναι δομικό και απαιτείται

επανασχεδιασμός της διαδικασίας σε αρκετά στάδιά της, έτσι ώστε οι καινοτομίες που

εισάγει να έχουν πρακτικά αποτελέσματα για την ομάδα-στόχο, αλλά και ευρύτερες

παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα - κανονιστικό, οργανωτικό, λειτουργικό κλπ (ΣτΠ,

Ετήσια Έκθεση 2012, σ. 74).

Για την αντιμετώπιση των οξύτατων προβλημάτων του ΚΕ.Π.Α. και επειδή οι

αναφορές έβαιναν αυξανόμενες, ο Συνήγορος συνέταξε Ειδική Έκθεση το 201364 στην

οποία καταγράφονται όλες οι αδυναμίες και προτείνονται μέτρα για τη βελτίωση της

λειτουργίας του νέου φορέα. Μεταξύ άλλων, ο Συνήγορος πρότεινε:

 Την ομαδοποίηση των συνηθέστερων περιπτώσεων αναπομπής

 Τη συμμετοχή περισσότερων ιατρών στις επιτροπές

 Την απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου των παροχών για άτομα με

αναπηρία

 Τρόπους για να αυξηθεί η ευελιξία στη διόρθωση γνωματεύσεων

 Τη συνέχιση της χορήγησης ασφαλιστικών και προνοιακών παροχών και την

παράταση της ισχύος των βιβλιαρίων, ως μέτρα για τον περιορισμό των

συνεπειών σε περίπτωση καθυστερήσεων.

64
http://www.synigoros.gr/resources/docs/130404-special-report.pdf



85

 Τη διεύρυνση του αριθμού των νόσων που συνεπάγονται αναγνώριση

αναπηρίας επ’ αόριστον.

 Την απαλλαγή όσων δικαιούχων έχουν οικονομικά προβλήματα από την

υποχρέωση καταβολής παραβόλου (46 €) εξέτασης από την υγειονομική

επιτροπή ή την επιστροφή του σε όσους είναι δικαιούχοι προνοιακού

επιδόματος.

Η αρμόδια Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατέθεσε δέσμη προτάσεων προς το Υπουργείο,

οι οποίες βρίσκονταν σε αρμονία με τις προτάσεις της Ειδικής Έκθεσης του Συνηγόρου,

γεγονός που καταδεικνύει την επιτυχία της προσπάθειας της Αρχής. Συν τω χρόνω,

έγινε πρόοδος και στον τομέα της συνεργασίας και του συντονισμού τόσο με τη ΓΓ

Πρόνοιας όσο και με τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς, ενώ διαφάνηκε πρόθεση

διαμόρφωσης μηχανισμού για την ενιαία αντιμετώπιση της ασφάλισης αναπηρίας. Η

παρέμβαση του ΣτΠ, συνεπώς ήταν ευεργετική για μια ευπαθή ομάδα, η οποία επλήγη

σημαντικά από την οικονομική κρίση.

4. Περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας

Η κρίση είχε συνέπειες και για το φυσικό περιβάλλον. Η δυσμενής οικονομική

συγκυρία συντέλεσε έτσι ώστε να μην υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι για τη διενέργεια

των απαιτούμενων ελέγχων προκειμένου να προστατευθούν αυτές οι περιοχές. Η

διαχείριση των περιοχών αυτών είχε ανατεθεί σε συγκεκριμένους φορείς, οι οποίοι

ουσιαστικά ποτέ δεν έλαβαν τη στήριξη που έπρεπε από το κράτος και ήδη πριν από

την κρίση πολλοί από αυτούς υπολειτουργούσαν. Με το ν. 4109/2013 24 από τους 29

φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών καταργήθηκαν, παρά τις αντιδράσεις

πλήθους περιβαλλοντικών οργανώσεων (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2013, σ. 50). Ο νόμος

όρισε μεταβατική περίοδο ενός έτους έως την πλήρη διακοπή της λειτουργίας των

παραπάνω φορέων, με τις συνέπειες για τις προστατευόμενες περιοχές να είναι ήδη

εμφανείς.

5. Αύξηση αντικειμενικών αξιών

Ο ΣτΠ έλαβε πολλές αναφορές από ιδιοκτήτες ακινήτων που επιβαρύνθηκαν

υπέρμετρα λόγω της αύξησης των αντικειμενικών αξιών σε ορισμένες περιοχές, η οποία
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ανήλθε ακόμα και στο 124% (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2013, σ. 57). Αυτή η αλματώδης

αύξηση έφερε πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων σε απελπιστική κατάσταση. Ο Συνήγορος,

στη διαμεσολάβησή του τόνισε ότι η υπέρμετρη επιβάρυνση της ιδιοκτησίας οδηγεί

ουσιαστικά σε διακριτική μεταχείριση των πολιτών αυτών και ισοδυναμεί με δήμευση.

Επισήμανε επίσης το γεγονός ότι η κατοχή περιουσίας, ιδίως όταν αποδεικνύεται ότι

δεν αποφέρει εισόδημα στον ιδιοκτήτη δεν αποτελεί απόδειξη φοροδοτικής ικανότητας

και συνεπώς, χρειάζεται αναπροσαρμογή του συστήματος προσδιορισμού των

αντικειμενικών αξιών. Εντούτοις, το ΥΠΟΙΚ δεν έκανε αποδεκτές τις προτάσεις της

Αρχής.

6. Επιχειρηματικότητα

Η σημερινή συγκυρία, με την υψηλή ανεργία και τις περικοπές εισοδημάτων

καθιστά την ενίσχυση και διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας επιτακτική ανάγκη για

την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, το διοικητικό περιβάλλον δεν είναι

ευνοϊκό ως προς αυτό (γραφειοκρατία, υπερβολικές καθυστερήσεις, κακός οικονομικός

προγραμματισμός, ασταθές θεσμικό πλαίσιο, πολυνομία) και θέτει ανυπέρβλητα

εμπόδια στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Περαιτέρω, οι ίδιες αδυναμίες

ευθύνονται και για την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, περιορίζοντας τις

προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2011, σ. 37). Πρόκειται για

αδυναμίες που υπήρχαν και προ κρίσης, οι οποίες λόγω των αλλεπάλληλων

παρεμβάσεων στη διοίκηση επιδεινώθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Σε σχετική Ειδική Έκθεση65 που εκπόνησε το 2013 ο Συνήγορος, προχωρά σε

καταγραφή των σημαντικότερων προβλημάτων και καταθέτει σειρά προτάσεων για τα

ζητήματα της καθυστέρησης εξόφλησης οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις, το

συμψηφισμό και τις διαδικασίες είσπραξης οφειλών και τα διοικητικά εμπόδια που

αναφέρθηκαν παραπάνω (σ. 11,12,13,20,22,23 και 25 τις έκθεσης).

7. Ανεργία – Ενίσχυση της Απασχόλησης

Ο Συνήγορος έλαβε μεγάλο αριθμό αναφορών από μακροχρόνια άνεργους οι οποίοι

είχαν διαγραφεί από τα μητρώα του ΟΑΕΔ, εξαιτίας της καθυστερημένης προσέλευσής

65
http://www.synigoros.gr/resources/docs/418494.pdf
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τους στις υπηρεσίες του Οργανισμού για ανανέωση των δελτίων τους. Κατόπιν

ενημέρωσης από το Συνήγορο, μεγάλος αριθμός αυτής της κατηγορίας πολιτών άσκησε

το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της διαγραφής τους με το πρόσθετο αίτημα της

συνένωσης των δύο δελτίων για να αναγνωρίζεται όλο το διάστημα κατά το οποίο ήταν

άνεργοι. Το ΔΣ του ΟΑΕΔ γνωμοδότησε θετικά για σημαντικό αριθμό αυτών των

ενστάσεων.

Εκτίμηση του Συνηγόρου είναι ότι τέτοιες υποθέσεις, ακόμα κι αν υπάρχει

υπαιτιότητα του πολίτη θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα επιείκεια από το

προσωπικό του Οργανισμού. Αυτό, γιατί αφενός η διαγραφή από τα μητρώα ανέργων,

καθιστά τα άτομα αυτά μη επιλέξιμα για αρκετά επιδοτούμενα προγράμματα

απασχόλησης - δεδομένου του τεράστιου αριθμού των μακροχρόνια ανέργων - και

αφετέρου τους στερεί σειρά παροχών που είτε θεσμοθετήθηκαν εν καιρώ κρίσης είτε

προϋπήρχαν (π.χ. εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ) (ΣτΠ, Ετήσια

Έκθεση 2013, σ. 41).

Τα επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης

αποτέλεσαν σημαντικό εργαλείο για το κράτος στην προσπάθεια στήριξης της εργασίας

και περιορισμού της ανεργίας. Και εδώ όμως οι πάγιες διοικητικές αδυναμίες και ο

ελλιπής προγραμματισμός έθεσαν εμπόδια. Ο Συνήγορος διαπίστωσε προβλήματα στην

υλοποίηση των προγραμμάτων, στην ασφαλιστική κάλυψη των ωφελούμενων και στην

ειδική μεταχείριση που επιφυλάσσεται σε ευπαθείς ομάδες από τα επιδοτούμενα

προγράμματα, η οποία λόγω ανεπαρκειών της διοίκησης υπονομεύεται στην πράξη

(ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2014 σ. 67).

Τα προβλήματα αυτά εμφανίστηκαν με μεγάλη ένταση στα επιδοτούμενα

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης των ΚΕΚ. Ο Συνήγορος απέστειλε

έγγραφο66 στον Υπουργό Εργασίας, επισημαίνοντας τα προβλήματα και καταθέτοντας

προτάσεις για τη διασφάλιση της ορθής υλοποίησης των προγραμμάτων, του ελέγχου

τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων των ΚΕΚ και την καταβολή του επιδόματος

στους εκπαιδευόμενους ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά των ΚΕΚ. Αποτέλεσμα της

παρέμβασης του Συνηγόρου ήταν η έκδοση της απόφασης 4.11268/οικ.5.8232/2014 του

Υπουργού, η οποία καθορίζει ένα πλαίσιο επιβολής κυρώσεων (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση

2014 σ. 68).

66
http://www.synigoros.gr/resources/eggrafo-stp--20.pdf
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8. Παροχές και προστασία μητρότητας

Το Δικαστήριο της ΕΕ με τη νομολογία του ήδη από το 1988 διακρίνει τις άδειες

λόγω επαπειλούμενης κύησης από τις μακροχρόνιες άδειες για λόγους υγείας. Παρά την

ύπαρξη αυτής της νομολογίας, στην ελληνική πραγματικότητα, οι δύο αυτές κατηγορίες

συχνά εξομοιώνονται. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι το Δικαστήριο δεν έχει

καθιερώσει συγκεκριμένη μέθοδο υπολογισμού της αμοιβής εργασίας των εγκύων, των

ευρισκόμενων σε άδεια λόγω επαπειλούμενης κύησης και των γυναικών που έχουν

λάβει άδεια μητρότητας ή ανατροφής. Ταυτόχρονα, οι εργοδότες δείχνουν απροθυμία

ανάληψης τέτοιων δεσμεύσεων, με σημαντικές επιπτώσεις στην απασχολησιμότητα των

γυναικών (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2012, σ. 126). Ο Συνήγορος κρίνει ότι ειδικά στη

σημερινή οικονομική συγκυρία, πρέπει να εφαρμόζονται όσα ήδη έχουν νομοθετηθεί

και για όσα επιπλέον μέτρα προστασίας αποφασίζονται να λαμβάνεται υπόψη η

επίπτωσή τους στη δυνατότητα των γυναικών να παραμείνουν εντός της αγοράς

εργασίας.

Ζητήματα προέκυψαν και όσον αφορά την ίση μεταχείριση των

αυτοαπασχολούμενων γυναικών. Ο ν. 4097/2012 ενσωματώνει τη σχετική Οδηγία

(2010/41/ΕΕ), προβλέποντας (άρθρο 6) τη θέσπιση επιδόματος μητρότητας για τις

αυτοαπασχολούμενες, έτσι ώστε να μπορούν να διακόψουν την εργασία τους για 14

εβδομάδες. Η σχετική ΚΥΑ δεν εκδόθηκε μέχρι το 2013, κάτι που προκάλεσε

διαδοχικές παρεμβάσεις της Αρχής προς το Υπουργείο Εργασίας.

Τέλος, όσον αφορά το Δημόσιο Τομέα, εκδόθηκαν γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ

(202/2014 και 167/2014) για μη διακοπή της μοριοδότησης θέσης ευθύνης των

γυναικών που βρίσκονται σε άδεια μητρότητας και τη λήψη κανονικής άδειας μετά την

επιστροφή, χωρίς να απαιτείται χρόνος κανονικής εργασίας (ΣτΠ, Ετήσια Έκθεση 2014

σ. 182).
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