
∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘

∏ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ 
ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2000 ·Ú·¤ÌÂÈ 
ÛÂ ÌÈ· Û‡ÓıÂÙË Î·È ·ÌÊ›ÛËÌË ÂÈÎfiÓ· ÙË˜ 
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÁÂÌ¿ÙË ÚÔÎÏ‹ÛÂÈ˜, 
ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· Ù· fiÔÈ· ÂÈÙÂ‡ÁÌ·Ù·, 
˘ÔÌÓ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È
ÌÂ ÙÔÓ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi, ·˘ÍËÌ¤ÓË ·›ÛıËÛË 
Â˘ı‡ÓË˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹
ÚÔÛ‹ÏˆÛË ÛÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙË˜ Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË˜
ÙË˜ Î·ÎÔ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ Î·È ÙË˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ 
‰ÈÂ‡Ú˘ÓÛË˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·›Ô˘. 

∂.





∫‡ÎÏÔ˜ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ 
ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘

¢Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ fiÙÈ ÂÎÎÚÂÌÂ› ÛÙË µÔ˘Ï‹ Ó¤Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ
ÂÚ› ·ÏÏÔ‰·ÒÓ, Ô˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ ÚÈ˙ÈÎ¿ ÙË 
‰È·‰ÈÎ·Û›· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘
¶ÔÏ›ÙË ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÛÂ ÂÈ‰ÈÎ‹ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ
·Ó¿ÁÎË Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ¿
Ì¤ÙÚ· ÚÈÓ ·Ú ›̄ÛÂÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ.
¶¿ÓÙˆ˜, ·Ú¿ ÙÈ˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂÈ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ
ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ÛÙÔ¯›· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜
ÙÔ˘ ÓÔÌÔÛ¯Â‰›Ô˘, Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË 
¯·ÈÚÂÙ›˙ÂÈ ÙË Ó¤· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ 
Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ Î·È 
·ÓıÚˆÈÛÙÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ 
Ë ·Ú¿ÓÔÌË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙË ¯ÒÚ· ÂÎ·ÙÔÓÙ¿‰ˆÓ
¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ
ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Ë ÂÌ‚¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ 
Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· fiÚÈ· ÌÈ·˜ Ù˘ÈÎ‹˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË˜
ÙË˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ.
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1. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ο Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου δέχεται

αναφορές που συνδέονται µε την προσβολή ατοµι-

κών, κοινωνικών ή πολιτικών δικαιωµάτων (άρθρο

2, παράγρ. 1, Π∆ 273/1999) και κατοχυρώνονται

σε συνταγµατικούς ή άλλους κανόνες και στις αρ-

χές του δικαίου.

Ειδικότερα, οι υποθέσεις που χειρίζεται ο

Κύκλος σχετίζονται µε ζητήµατα προστασίας της

προσωπικότητας και του ιδιωτικού βίου, µε προ-

σβολές της προσωπικής ελευθερίας από αστυνοµι-

κές ή σωφρονιστικές αρχές, µε όψεις της ελευθε-

ρίας των θρησκευτικών πεποιθήσεων και της θρη-

σκευτικής λατρείας, µε διακρίσεις λόγω εθνικότη-

τας, φυλής ή φύλου, µε προσβολές των δικαιωµά-

των των µεταναστών, µε ζητήµατα ισότιµης µετα-

χείρισης ως προς την πρόσβαση στη δηµόσια εκ-

παίδευση, µε προβλήµατα κατοχύρωσης επαγγελ-

µατικών δικαιωµάτων, µε προσβολές του δικαιώ-

µατος αναφοράς, καθώς και µε προβλήµατα απο-

τελεσµατικότητας της δικαστικής προστασίας λό-

γω µη εφαρµογής τελεσίδικων δικαστικών αποφά-

σεων από τη διοίκηση.

Αξιοσηµείωτο µέρος των υποθέσεων που χειρί-

ζεται ο Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου αφορά

θέµατα πολιτογράφησης των αλλοδαπών ή το νο-

µικό καθεστώς εισόδου, παραµονής και εργασίας

τους στη χώρα, ενώ συχνά προκύπτουν επίσης ζη-

τήµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και επαγγελµα-

τικών δικαιωµάτων. 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην τρίτη ετήσια έκθεσή του ο Συνήγορος του

Πολίτη διαπιστώνει πλέον µε βεβαιότητα ότι στον

τοµέα των δικαιωµάτων του ανθρώπου η κακοδιοί-

κηση και η παρανοµία εµφανίζουν κάποιες σταθε-

ρές παραµέτρους. Ειδικότερα:

Οι βαρύτερες προσβολές δικαιωµάτων εξακο-

λουθούν κατά κανόνα να πλήττουν πρόσωπα που

ανήκουν σε περιθωριακές οµάδες του πληθυσµού

(αλλοδαποί οικονοµικοί µετανάστες, Ροµά, πρό-

σωπα υπό κράτηση ή φυλάκιση κ.ά.), ενώ παράλ-

ληλα η συνεχιζόµενη αντισυνταγµατική πρακτική

της καταγραφής του θρησκεύµατος των πολιτών

σε δηµόσια έγγραφα (βλ. παρακάτω 3.2.1) κυοφο-

ρεί διαρκώς το ενδεχόµενο διακρίσεων σε βάρος

θρησκευτικών µειονοτήτων (βλ. παρακάτω 3.1.3).

Ωστόσο, εκτός από τις «τυποποιηµένες» µειονότη-

τες (θρησκευτικές, φυλετικές, εθνικές κ.ά.), οι

οποίες βρίσκονται εξ ορισµού σε δυσµενή θέση,

στη σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα καταγρά-

φονται και κάποιες µεµονωµένες οµάδες του πλη-

θυσµού, άτυπες µεν και περιστασιακές, των οποί-

ων όµως τα δικαιώµατα υφίστανται σοβαρές προ-

σβολές είτε από την παραδοσιακή κεντρική δηµό-

σια διοίκηση είτε από αυτοδιοικούµενους φορείς

δηµόσιας εξουσίας.

α) Ο αριθµός των αναφορών που δέχεται ο

Συνήγορος του Πολίτη από αλλοδαπούς αυξάνει

διαρκώς, µε σηµείο αιχµής τα προβλήµατα που

αντιµετωπίζουν οι οικονοµικοί µετανάστες κατά τη

διαδικασία νοµιµοποίησης της παραµονής και

εργασίας τους στη χώρα. Μέσα από πλήθος περι-

πτώσεων ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώ-

σει τη µεγάλη σωµατική και ψυχική ταλαιπωρία

που υπέστησαν χιλιάδες άνθρωποι κατά τη διαδι-

κασία απόκτησης άδειας εργασίας («πράσινη κάρ-

τα»), µε αποκορύφωµα την επί δυόµισι µήνες αδι-

καιολόγητη κράτηση οικονοµικού µετανάστη σε

αστυνοµικό τµήµα εξαιτίας της ακραίας αδιαφορί-

ας και αδράνειας που επέδειξαν οι αρµόδιες κε-

ντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουρ-

γείου Εργασίας (βλ. παρακάτω 3.4.1.3). 

Στη διαδικασία χορήγησης της «πράσινης κάρ-

τας», η διοίκηση επωµίστηκε ένα τεράστιο σε όγκο

έργο, χωρίς να έχει προηγουµένως εξασφαλιστεί

ούτε ο συντονισµός µεταξύ των εµπλεκόµενων

υπηρεσιών, όπως νοσοκοµεία, ασφαλιστικά τα-

µεία, αστυνοµικές υπηρεσίες κ.λπ., ούτε η κατάλ-

ληλη προετοιµασία των κατά τόπους υπηρεσιών

του ΟΑΕ∆, στον οποίο είχε ανατεθεί η κεντρική

ευθύνη της διαδικασίας.

∆εδοµένου ότι εκκρεµεί στη Βουλή νέο νοµο-

σχέδιο περί αλλοδαπών, που µεταβάλλει ριζικά τη

διαδικασία νοµιµοποίησής τους, ο Συνήγορος του

Πολίτη έχει επισηµάνει σε ειδική έκθεσή του την

ανάγκη να ληφθούν τα απαραίτητα οργανωτικά

µέτρα πριν αρχίσει η εφαρµογή των νέων ρυθµίσε-

ων (βλ. κεφ. Ζ΄, 2.2). Πάντως, παρά τις επιφυλά-

ξεις που έχει εκφράσει ως προς την ευστοχία ορι-

σµένων από τις διατάξεις του νοµοσχεδίου, ο Συ-

νήγορος του Πολίτη χαιρετίζει τη νέα προσπάθεια

της πολιτείας να αντιµετωπίσει τα µεγάλα κοινωνι-

κά και ανθρωπιστικά προβλήµατα που έχει προκα-

λέσει η παράνοµη παρουσία στη χώρα εκατοντά-

δων χιλιάδων οικονοµικών µεταναστών. Υπογραµ-

µίζει ωστόσο ότι η εµβέλεια του εγχειρήµατος πρέ-

πει να υπερβαίνει τα όρια µιας τυπικής νοµιµοποί-

ησης της κατάστασης των αλλοδαπών. Το ζητού-

µενο δεν είναι απλώς η ανοχή της παρουσίας και

της εργασίας τους στη χώρα, αλλά η κοινωνική
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ένταξη όσων τουλάχιστον από αυτούς το επιθυ-

µούν και έχουν δηµιουργήσει νόµιµους και σταθε-

ρούς δεσµούς µε την ελληνική πραγµατικότητα

(βλ. σχετικά 3.4.1.2). Η δηµιουργία αισθήµατος

ασφάλειας και σταθερότητας στους νόµιµα ευρι-

σκόµενους στην Ελλάδα αλλοδαπούς –µέσω της

παροχής αδειών παραµονής και εργασίας κλιµα-

κούµενης χρονικής διάρκειας, ανάλογης προς τα

χρόνια παρουσίας στη χώρα (βλ. για παράδειγµα

3.4.1.2)– θα έχει ευεργετικές επιπτώσεις και στη

διαδικασία πολιτογράφησης: θα µειωθεί ο τερά-

στιος αριθµός των σχετικών αιτήσεων που έχουν

κατακλύσει τη δηµόσια διοίκηση και θα απαλλα-

γούν οι αιτούντες από µια µακρόχρονη και αργό-

συρτη γραφειοκρατική διαδικασία, που κατά κανό-

να έχει και αρνητική έκβαση (βλ. παρακάτω

3.4.1.5).

Η κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών οικονοµι-

κών µεταναστών δεν εξαρτάται µόνον από τον νο-

µοθέτη αλλά και από τη διοίκηση, έστω και αν

αυτή προβαίνει σε αθέµιτες διακρίσεις µε βάση την

ιθαγένεια ακόµη και σε βάρος αλλοδαπών που δια-

µένουν νόµιµα στη χώρα. Η πρακτική αυτή δεν

εµφανίζεται µόνο στο επίπεδο της κεντρικής δηµό-

σιας διοίκησης (βλ. παρακάτω 3.1.1.1), αλλά υιο-

θετείται και από αιρετούς εκπροσώπους οργανω-

µένων επαγγελµατικών συµφερόντων, όπως είναι

το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ή ο Οδοντια-

τρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (βλ. παρακάτω

3.1.1.2 και 3.6.1.2 αντίστοιχα). 

∆ιαπιστώθηκαν όµως και σοβαρά περιστατικά

διακρίσεων σε βάρος φυλετικών οµάδων του ηµε-

δαπού πληθυσµού µε δράστες αιρετά όργανα της

τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Συνήγορος του Πολίτη

κλήθηκε να παρέµβει ενώπιον δηµοτικού συµβου-

λίου του Νοµού Αργολίδας, µέσα στα όρια του

οποίου είναι εγκατεστηµένοι καταυλισµοί Ροµά,

επισηµαίνοντας ότι η εξώθηση των δηµοτών στη

διενέργεια πράξεων αυτοδικίας και φυλετικού µί-

σους αποτελεί ποινικά κολάσιµη πράξη (βλ. παρα-

κάτω 3.1.2). 

Η ελληνική πολιτεία εξακολουθεί δυστυχώς να

επιφυλάσσει εξευτελιστική µεταχείριση στους

τροφίµους των σωφρονιστικών καταστηµάτων και

των αστυνοµικών κρατητηρίων. 

Με την ευκαιρία αυτοψίας που διενήργησε

στη δικαστική φυλακή Ιωαννίνων, ο Συνήγορος

του Πολίτη διαπίστωσε ότι ο υπερπληθυσµός στις

φυλακές έχει δηµιουργήσει συνθήκες αφόρητου

συνωστισµού, µε συνέπεια την υποβάθµιση των

συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων σε επίπεδο

ασυµβίβαστο µε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Στην προηγούµενη ετήσια έκθεσή του ο Συνήγο-

ρος του Πολίτη είχε διαπιστώσει ότι ανάλογες

–εάν όχι χειρότερες– συνθήκες επικρατούν και σε

αστυνοµικά κρατητήρια (βλ. παρακάτω 3.4.2). 

Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει πει-

στεί ότι είναι αποτελεσµατικές οι διοικητικές έρευ-

νες που διενεργούνται από την Ελληνική Αστυνο-

µία ύστερα από δική του πρωτοβουλία, προκειµέ-

νου να διακριβωθεί εάν σε υποθέσεις σύλληψης,

προσαγωγής και κράτησης σε αστυνοµικά τµήµατα

έχουν διαπραχθεί αδικήµατα από αστυνοµικά

όργανα. Η εξιχνίαση αυτών των υποθέσεων από

τον ίδιο τον Συνήγορο του Πολίτη είναι ιδιαίτερα

δυσχερής, καθώς τα θύµατα κατά κανόνα ανήκουν

σε περιθωριακές οµάδες του πληθυσµού, δηλαδή

σε αυτές που κατά τεκµήριο έχουν και ανοιχτούς

λογαριασµούς µε την αστυνοµία (βλ. παρακάτω

3.8.2).

β) Οι περιπτώσεις κακοδιοίκησης και παρανο-

µίας που πλήττουν τα δικαιώµατα του υπόλοιπου

πληθυσµού είναι, κατά κανόνα, διαφορετικής

υφής, καθώς σπανίζουν οι ακραίες περιπτώσεις

προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. ∆εδοµέ-

νου πάντως ότι αφορούν τη συντριπτική πλειονό-

τητα των ελλήνων πολιτών, είναι άκρως ενδεικτι-

κές για την κατάσταση των δικαιωµάτων του

ανθρώπου στη χώρα µας. 

Ένα φαινόµενο κακοδιοίκησης που αρχίζει να

προσλαµβάνει γενικευµένες διαστάσεις είναι η

αποχή της δηµόσιας διοίκησης από τη διενέργεια

πράξεων που της επιβάλλει το Σύνταγµα. Η αδρά-

νεια αυτή εκδηλώνεται κυρίως ως παράλειψη της

δηµόσιας διοίκησης να προστατεύσει τους πολίτες

από την παράνοµη συµπεριφορά συµπολιτών τους

ή να ασκήσει τις προβλεπόµενες από τον νόµο

αρµοδιότητες ελέγχου και εποπτείας επί αυτοδιοι-

κούµενων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.

Εµφανίζεται πάντως και το φαινόµενο η κεντρική

δηµόσια διοίκηση να αδρανεί υπό την άµεση πίεση

ιδιωτικών συµφερόντων.

Πρώην δηµοτικά και κοινοτικά καταστήµατα

τελούν ακόµη «υπό κατάληψη» από οµάδες κατοί-

κων που έχουν προκρίνει αυτόν τον τρόπο διαµαρ-

τυρίας εναντίον της συνένωσης των δήµων και κοι-

νοτήτων της χώρας που επήλθε µε το «Σχέδιο Κα-

ποδίστριας». Συνέπεια αυτής της κατάστασης

είναι ότι άλλοι πολίτες αδυνατούν να προβούν σε

συναλλαγές που προϋποθέτουν την πρόσβαση σε

αρχεία και µητρώα των υπό κατάληψη κτιρίων (βλ.

παρακάτω 3.3.2.1). 

Στο µεταίχµιο µεταξύ του παραδοσιακού κρά-

τους και της κοινωνίας ανήκουν κάποια αυτοδιοι-

κούµενα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα

οποία, προασπιζόµενα τα συµφέροντα των µελών

τους, αµφισβητούν παράνοµα αποφάσεις οργάνων

της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης. Είτε πρόκειται

για το ΤΕΕ, που παρεµποδίζει την πρόσβαση πολι-

τών στην άσκηση του επαγγέλµατος που έχουν
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επιλέξει (βλ. παρακάτω 3.6.1.2), είτε για ανώτατα

εκπαιδευτικά ιδρύµατα που δεν εφαρµόζουν την

υποχρεωτική διαδικασία «κατάταξης» υποψήφιων

φοιτητών (βλ. παρακάτω 3.5.3.3)· και στις δύο

περιπτώσεις αµφισβητούνται αποφάσεις του

(µόνου αρµόδιου εν προκειµένω) ∆ιαπανεπιστη-

µιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών

της Αλλοδαπής (∆ΙΚΑΤΣΑ). Σε µια άλλη κατηγο-

ρία περιπτώσεων, οργανωµένες επαγγελµατικές

συντεχνίες στον χώρο της δηµόσιας υγείας φαίνε-

ται πως ακόµη παρεµποδίζουν (βλ. Ετήσια έκθεση
1999, σ. 91) την έκδοση των προεδρικών διαταγ-

µάτων µε τα οποία θα κατοχυρωθούν τα επαγγελ-

µατικά δικαιώµατα προσώπων που έχουν φοιτήσει

σε Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

(βλ. παρακάτω 4.7).

Χαρακτηριστική περίπτωση κακοδιοίκησης

αποτελεί όµως και η αιφνιδιαστική κατάργηση του

ειδικού καθεστώτος για την εισαγωγή στην τριτο-

βάθµια εκπαίδευση που ίσχυε για τους µαθητές

ελληνικών λυκείων του εξωτερικού (βλ. παρακάτω

3.5.1.1), καθώς και η καθυστερηµένη ενηµέρωσή

τους για τις αλλαγές στο σύστηµα εισαγωγής (βλ.

παρακάτω 3.5.2.1). 

Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη δεν παύει να

εκπλήσσεται ούτε από την ευρηµατικότητα (βλ.

παρακάτω 3.9.1) ούτε από την απροκάλυπτη

παραβίαση στοιχειωδών αρχών του δικαίου (βλ.

παρακάτω 3.9.2.2) που επιδεικνύει η διοίκηση

όταν δεν εκτελεί δικαστικές αποφάσεις που δικαι-

ώνουν τους πολίτες.

2.2 ΡΟΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.2.1 Γενικά στατιστικά στοιχεία 

Οι αναφορές πολιτών που υποβλήθηκαν στον Συ-

νήγορο του Πολίτη και απασχόλησαν τον Κύκλο

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου από την 1.1 έως τις

31.12.2000 ανέρχονται στις 1144. Επιπλέον, κατά

τη διάρκεια του 2000 διερευνήθηκαν και οι αναφο-

ρές του έτους 1999 που ήταν ακόµη εκκρεµείς στις

31.12.1999.

Από τις αναφορές αυτές (βλ. Γράφηµα Ε.1.1): 

• Έγινε ουσιαστική έρευνα από τον Κύκλο ∆ι-

καιωµάτων του Ανθρώπου στο 54% των υποθέσεων.

• Εκκρεµεί και µεταφέρεται στο έτος 2001 το

20% των αναφορών.

• Τέθηκε στο αρχείο για λόγους αναρµοδιότη-

τας της Αρχής ή για άλλους τυπικούς λόγους το

26% των αναφορών.

Πιο αναλυτικά και για κάθε κατηγορία, η εξέ-

λιξη των υποθέσεων έχει ως εξής:

• Στο αρχείο τέθηκαν 407 υποθέσεις (345 του

έτους 2000 και 62 από τις εκκρεµείς του έτους

1999) από τις οποίες το 82% λόγω αναρµοδιότη-

τας από τον νόµο και το 18% για άλλους τυπικούς

λόγους (αοριστία αναφοράς, έλλειψη στοιχείων

επικοινωνίας του αναφεροµένου κ.ά., βλ. Πίνακα

Ε.1.1)

• Από τις αναφορές που διερευνήθηκαν, το

35% κρίθηκαν αβάσιµες, καθώς αποδείχθηκε ότι η

διοίκηση είχε ενεργήσει νόµιµα. Στο 9% διακόπη-

κε η έρευνα, είτε γιατί η αναφορά ανακλήθηκε από

τον πολίτη είτε γιατί προέκυψε αναρµοδιότητα

κατά τη διάρκεια της έρευνας της υπόθεσης (επι-

γενόµενη αναρµοδιότητα) είτε, τέλος, διότι ο ανα-

φερόµενος διέκοψε τη συνεργασία του µε τον Συ-

νήγορο του Πολίτη (βλ. Πίνακα Ε.1.2).

Το σχετικά υψηλό ποσοστό των αβάσιµων

αναφορών οφείλεται κυρίως στο επίσης υψηλό

ποσοστό αναφορών για θέµατα πολιτογράφησης,

άδειας παραµονής και άλλα θέµατα κατάστασης

αλλοδαπών. Στην πολιτογράφηση ο νόµος ρητά

εξαιρεί τις σχετικές διαδικασίες από τους γενικούς

κανόνες περί υποχρεωτικής απάντησης, αιτιολο-

γίας ή προθεσµιών και αφήνει στη διοίκηση τα
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µέγιστα δυνατά περιθώρια διακριτικής ευχέρειας,

µε συνέπεια να µη διαπιστώνεται παραβίαση της

νοµιµότητας ή κακοδιοίκηση. Στις άδειες παραµο-

νής και στα άλλα θέµατα κατάστασης αλλοδαπών,

οι ενδιαφερόµενοι συχνά παραλείπουν την τήρηση

ορισµένων διαδικασιών ή χάνουν τις σχετικές προ-

θεσµίες λόγω κακής ενηµέρωσης, ελλιπούς κοινω-

νικής προσαρµογής ή γλωσσικών δυσχερειών, µε

συνέπεια να είναι νοµικά αδύνατο να ανατραπεί η

δυσµενής κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει. 

Από τις υποθέσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη

στις 31.12.2000, για το 56% αναµενόταν απάντη-

ση από τις δηµόσιες υπηρεσίες που εµπλέκονται

στην υπόθεση και το 6% βρισκόταν στο στάδιο

εκπόνησης πορίσµατος (βλ. Πίνακα Ε.1.3).

Σηµαντικό µέρος των αναφορών που παραµέ-

νουν εκκρεµείς αποτελούν οι περιπτώσεις κατοχύ-

ρωσης των επαγγελµατικών δικαιωµάτων, όπου η

επίλυση των οικείων προβληµάτων δεν εξαρτάται

από την έκδοση ατοµικών διοικητικών πράξεων,

αλλά από τη θέσπιση κανονιστικών πράξεων ή από

την ενεργοποίηση διαδικασιών για την αντιµετώπι-

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.1.2
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΒΑΣΙΜΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ή ∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ Η ΕΡΕΥΝΑ

ΑΒΑΣΙΜΕΣ

Αναλήθεια ή απόκρυψη στοιχείων 5

Σύννοµη διοικητική πράξη - αβάσιµο αίτηµα 169

Σύννοµη διοικητική πράξη - εύλογο αίτηµα (ανεπάρκεια, κενό νόµου - οργανωτική δυσλειτουργία) 59

Σύννοµη διοικητική πράξη - εκ του νόµου διακριτική ευχέρεια απόφασης 54

ΣΥΝΟΛΟ 287

∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Άρνηση του ενδιαφεροµένου να προσκοµίσει στοιχεία που του ζητήθηκαν 2

Επιγενόµενη αναρµοδιότητα (εκκρεµότητα ενώπιον δικαστικής αρχής κ.λπ.) 35

Ανάκληση αναφοράς 41

ΣΥΝΟΛΟ 78

Αναφορές 2000 

και εκκρεµείς 1999

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.1.1
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ

ΑΝΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Έλλειψη έννοµου συµφέροντος 11

∆ικαιώµατα υπέρ τρίτων 18

Εξαιρούµενοι φορείς 50

Ιδιωτική διαφορά 35

Υπηρεσιακή κατάσταση δηµοσίων υπαλλήλων 21

Εκκρεµότητα ενώπιον δικαστικής αρχής 44

Έλλειψη ατοµικής διοικητικής πράξης / παράλειψης / υλικής ενέργειας 132

Παρέλευση εξαµήνου 8

Εξαιρούµενοι φορείς - ειδική περίπτωση: άλλες ανεξάρτητες αρχές 13

ΣΥΝΟΛΟ 332

ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Αοριστία αναφοράς, κοινοποιήσεις, γενικές προτάσεις, παροχή συµβουλών 45

Έλλειψη τυπικών στοιχείων αναφοράς (υπογραφή, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.) 13

Ασήµαντη αναφορά, ειδική πράξη αρχειοθέτησης 3

Έλλειψη προηγούµενης αίτησης προς τη διοίκηση 14

ΣΥΝΟΛΟ 75

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 407

Αναφορές 2000 

και εκκρεµείς 1999



ση εκκρεµοτήτων που συσσωρεύθηκαν, γεγονός

που καθιστά τη διεκπεραίωσή τους ιδιαίτερα χρο-

νοβόρα.

Τέλος, 465 αναφορές κρίθηκαν βάσιµες (30%

του συνόλου των αναφορών που κατατέθηκαν στον

Κύκλο) και έγινε ενδελεχής έρευνα και ενέργειες εκ

µέρους του Συνηγόρου του Πολίτη για την επίλυ-

σή τους. Η έκβαση των υποθέσεων παρουσιάζεται

αναλυτικά στον Πίνακα Ε.1.4.

Όπως διαπιστώνεται, από το σύνολο των

βάσιµων αναφορών, στο 77% οι ενέργειες του Συ-

νηγόρου του Πολίτη κατέληξαν σε θετική έκβαση

της υπόθεσης υπέρ των πολιτών. Σε ποσοστό 6%

οι υποθέσεις έληξαν θετικά χωρίς παρέµβαση του

Συνηγόρου του Πολίτη, ενώ για το 17% των υπο-

θέσεων η διοίκηση δεν έκανε δεκτές τις προτάσεις

της Αρχής. Συνοπτικά η εικόνα έκβασης των

βάσιµων αναφορών παρουσιάζεται στο Γράφηµα

Ε.1.2.

Σηµαντικό µέρος των αναφορών που παραµέ-

νουν εκκρεµείς αποτελούν οι περιπτώσεις κατοχύ-

ρωσης επαγγελµατικών δικαιωµάτων, όπου η επί-

λυση των οικείων προβληµάτων δεν εξαρτάται από

την έκδοση ατοµικών διοικητικών πράξεων, αλλά

από τη θέσπιση κανονιστικών πράξεων ή την ενερ-

γοποίηση διαδικασιών για την αντιµετώπιση εκκρε-

µοτήτων που συσσωρεύθηκαν, γεγονός που καθι-

στά τη διεκπεραίωσή τους ιδιαίτερα χρονοβόρα.

Στον Πίνακα Ε.1.5 παρουσιάζεται µια συγκρι-

τική επισκόπηση για την εξέλιξη των υποθέσεων
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.1.3
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ 31.12.2000

ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣτΠ

Αναµονή απάντησης της διοίκησης στις προτάσεις του ΣτΠ 116

Αναµονή εφαρµογής των προτάσεων του ΣτΠ που έγιναν δεκτές από τη διοίκηση 23

Ενέργειες για αποδοχή και εφαρµογή προτάσεων που δεν αποδέχεται η διοίκηση 33

Αναµονή στοιχείων από τον ενδιαφερόµενο 1

ΣΥΝΟΛΟ 173

ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

∆ιερευνώνται - εξετάζονται 111

Εκπόνηση πορίσµατος 19

Αναµονή εκδίκασης ενδικοφανούς προσφυγής 3

ΣΥΝΟΛΟ 133

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 306

Αναφορές 2000 

και εκκρεµείς 1999

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.1.4
ΒΑΣΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣτΠ

Αυτοδίκαιη επίλυση 24

Επίλυση µε παρέµβαση τρίτου (άλλης υπηρεσίας, πολιτικής αρχής κ.λπ.) 4

ΣΥΝΟΛΟ 28

ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΛΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Επίλυση µε διαµεσολάβηση-επικοινωνία µε τη διοίκηση και τον πολίτη 92

Επίλυση ύστερα από παροχή πληροφοριών-συµβουλών στον πολίτη 40

ΣΥΝΟΛΟ 132

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ-ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣτΠ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Αποδοχή-υιοθέτηση προφορικών προτάσεων του ΣτΠ από τη διοίκηση 11

Αποδοχή-υιοθέτηση προτάσεων επιστολής, πορίσµατος ή ειδικής έκθεσης του ΣτΠ από τη διοίκηση 213

ΣΥΝΟΛΟ 224

ΜΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣτΠ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 81

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 465

Αναφορές 2000 

και εκκρεµείς 1999



στον Κύκλο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου κατά τα

δύο έτη πραγµατικής λειτουργίας του θεσµού του

Συνηγόρου του Πολίτη.

Η κύρια διαπίστωση που συνάγεται από τον

Πίνακα Ε.1.5 είναι ότι κατά το έτος 2000, αν και

ο συνολικός αριθµός των αναφορών που κατατέθη-

καν στον Κύκλο δεν µεταβλήθηκε ουσιαστικά,

υπήρξε σηµαντική µεταβολή επί τα βελτίω τόσο

στον αριθµό των υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν

όσο και στον αριθµό των αναφορών που παρέµε-

ναν εκκρεµείς την 31η ∆εκεµβρίου 2000. Το απο-

τέλεσµα βελτιώνεται περισσότερο, αν ληφθεί

υπόψη ότι µε τις αναφορές του έτους 2000 εξετά-

στηκαν και οι εκκρεµείς του έτους 1999.

2.2.2 Εµπλεκόµενες υπηρεσίες

Η εµπλοκή των δηµόσιων υπηρεσιών σε υποθέσεις

στις οποίες έχει διαµεσολαβήσει ο Κύκλος ∆ικαιω-

µάτων του Ανθρώπου βρίσκεται σε στενή συνάρτη-

ση µε ορισµένες µείζονες κατηγορίες της θεµατι-

κής του ενασχόλησης (βλ. παρακάτω 2.3), στις

οποίες χρειάζεται οµαδοποίηση των αναφορών και

συνολικός χειρισµός. Έτσι, έχει αναπτυχθεί εκ των

πραγµάτων πυκνή και πολυδιάστατη επαφή µε

υπηρεσίες όπως η ∆ιεύθυνση Αστικής και ∆ηµοτι-

κής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών (θέ-

µατα ιθαγένειας), η ∆ιεύθυνση Κρατικής Ασφάλει-

ας του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης (άδειες παρα-

µονής, απελάσεις), ο Οργανισµός Απασχόλησης

Εργατικού ∆υναµικού-ΟΑΕ∆ (άδειες εργασίας

αλλοδαπών), η ∆ιεύθυνση Επαγγελµατικών ∆ικαι-

ωµάτων του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαί-

δευσης και Κατάρτισης-ΟΕΕΚ (επαγγελµατικά δι-

καιώµατα), η ∆ιεύθυνση Προσωπικού ∆ευτεροβάθ-

µιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδεί-

ας και Θρησκευµάτων (προσλήψεις εκπαιδευτι-

κών), το Επιτελείο του Υπουργού Εθνικής Άµυνας

(εναλλακτική πολιτική-κοινωνική υπηρεσία αντιρ-

ρησιών συνείδησης), το Γενικό Λογιστήριο του

Κράτους (εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για

καταβολή οφειλοµένων). 

Στο Γράφηµα Ε.1.3 παρουσιάζονται οι υπηρε-

σίες για τις οποίες κατατέθηκε ο µεγαλύτερος αριθ-

µός αναφορών στον Κύκλο (σε ποσοστό συµµετο-

χής). Ξεχωρίζουν το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης,

το Υπουργείο Παιδείας (σε συνδυασµό µε τις σχο-

λές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που εποπτεύει), το

Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και

Αποκέντρωσης και το Υπουργείο Εργασίας και Κοι-

νωνικών Ασφαλίσεων (σχεδόν αποκλειστικά σε

θέµατα ΟΑΕ∆ που αφορούν τη διαδικασία χορήγη-

σης-ανανέωσης της «πράσινης κάρτας»). Σηµαντι-

κό ποσοστό συµµετοχής παρουσιάζουν οι Οργα-
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.1.5
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΓΡΑΦΗΜΑ Ε.1.2
ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

6%

77%

17%

Επίλυση χωρίς ενέργειες του ΣτΠ

Επίλυση ύστερα από µεσολάβηση
και αποδοχή των προτάσεων του ΣτΠ

Μη αποδοχή των προτάσεων του ΣτΠ από τη διοίκηση

1999 2000 % µεταβολή 
2000/1999

∆εν ερευνήθηκαν 370 345 -6,8

∆ιεκπεραιώθηκαν 365 540 47,9

Εκκρεµείς 399 259 -35,1

ΣΥΝΟΛΟ 1134 1144 0,9



νισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης A΄ και B΄ βαθµού,

σχετικά µε αναφορές που αφορούν: 

α) θέµατα αµιγούς αρµοδιότητάς τους (δηµο-

τολόγια, διαβατήρια, νεκροταφεία κ.λπ.), και 

β) θέµατα υπουργείων, για τα οποία οι ΟΤΑ

ασκούν την κατά τόπο αρµοδιότητα (ιθαγένεια,

άδειες άσκησης επαγγέλµατος κ.λπ.). 

Σηµαντικό επίσης ποσοστό αναφορών αφορά

τα Υπουργεία Εθνικής Άµυνας, Εξωτερικών και

Οικονοµικών και σχετίζεται µε θέµατα χορήγησης

θεωρήσεων εισόδου σε αλλοδαπούς, παλιννόστη-

σης οµογενών, επιστροφής στη χώρα ελλήνων

µόνιµων κατοίκων εξωτερικού κ.ά. 

2.2.3 Γεωγραφική κατανοµή των αναφορών 

Ο Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου χειρίστηκε

αναφορές πολιτών από όλα τα µέρη της Ελλάδας

και από την αλλοδαπή. Εν τούτοις, όπως προκύ-

πτει από το Γράφηµα Ε.1.4, η µεγάλη πλειονότη-

τα των αναφορών (56%) προέρχεται από την

περιοχή της Αττικής – πράγµα αναµενόµενο άλλω-

στε. Στη δεύτερη θέση και µε πολύ µεγάλη διαφο-

ρά (ποσοστό 11% επί του συνόλου των αναφορών)

βρίσκεται η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδο-

νίας (Θεσσαλονίκη). Αξιοσηµείωτο είναι όµως και

το ποσοστό που καταλαµβάνουν οι αναφορές που

προέρχονται από άλλες χώρες (5%).

2.3 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Η τάση που διαφάνηκε κατά το έτος 1999 επιβε-

βαιώνεται και κατά το έτος 2000: οι περισσότερες

αναφορές προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές

οµάδες. Έτσι, περισσότερο από το 30% των ανα-

φορών του Κύκλου για το έτος 2000 αφορά θέµατα

νοµιµότητας εισόδου και παραµονής αλλοδαπών

στη χώρα, θέµατα ελευθερίας θρησκείας και πεποι-

θήσεων (π.χ. αντιρρησίες συνείδησης), δικαιώµατα

µελών µειονοτήτων, παραβίαση της ισότητας ως

προς το φύλο, διακρίσεις σε βάρος αλλοδαπών γενι-

κά. Αν σε αυτά προστεθούν τα θέµατα ιθαγένειας

(12,3%) που εντοπίζονται κυρίως σε προβλήµατα
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ΓΡΑΦΗΜΑ Ε.1.3
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πολιτογράφησης παλιννοστούντων και επαναπατρι-

ζόµενων οµογενών, το ποσοστό συµµετοχής των

ευάλωτων κοινωνικών οµάδων προσεγγίζει το εντυ-

πωσιακό 43%. ∆εν είναι αµελητέο πάντως το ποσο-

στό των αναφορών (11,6%) που αφορούν προβλή-

µατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (πρόσβαση στα

Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα,

εγγραφές, µετεγγραφές), καθώς και οι υποθέσεις

που εντάσσονται στην κατηγορία της κατοχύρωσης

των επαγγελµατικών δικαιωµάτων, πρόβληµα που

είχε ήδη αναδειχθεί µείζον κατά το 1999. Τέλος,

σηµαντικό µέρος των υποθέσων εξακολουθεί να

αφορά τη µη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων από

τη διοίκηση (8,1%) και τις παραβιάσεις δικαιωµά-

των στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών (6,8%).

2.3.1 Γεωγραφική προέλευση αλλοδαπών 

Μια απλή εξέταση του Γραφήµατος Ε.1.5 κατα-

δεικνύει ότι περισσότερο από το 35% των αναφο-

ρών που υποβλήθηκαν στον Κύκλο κατά το έτος

2000 αφορούσαν αλλοδαπούς. Από το Γράφηµα

Ε.1.6, το οποίο παρουσιάζει την κατανοµή των

αλλοδαπών κατά γεωγραφική περιοχή προέλευ-

σης, προκύπτει ότι η συντριπτική πλειονότητα των

αλλοδαπών προέρχεται είτε από την πρώην Σοβιε-

τική Ένωση και τις υπόλοιπες ανατολικές χώρες,

είτε από χώρες του Τρίτου Κόσµου (Ασία, Αφρι-

κή). Έτσι, το 36% των αναφορών έχουν υποβληθεί

από αλλοδαπούς που προέρχονται από χώρες της

Βαλκανικής και ιδίως από την Αλβανία, το 13%

από χώρες της πρώην ΕΣΣ∆, το 10% από άλλες

χώρες της Ευρώπης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

και το 15% από χώρες της Αφρικής και της Ασίας

(κυρίως αραβικές). 

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

3.1 ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Οι αρχές της ισότητας και της απαγόρευσης δια-

κρίσεων, όπως κατοχυρώνονται στο Σύνταγµα και

στις διεθνείς συµβάσεις που δεσµεύουν την Ελλά-

δα, δηµιουργούν ένα πλέγµα αυξηµένης προστα-

σίας των προσώπων έναντι της δηµόσιας διοίκη-

σης. Οι παρακάτω περιπτώσεις αθέµιτων διακρί-

σεων λόγω ιθαγένειας (3.1.1), φυλής (3.1.2), θρη-

σκείας (3.1.3) ή κατά την εκπλήρωση στρατιωτι-

κών υποχρεώσεων (3.1.4) εκδηλώνονται µε ποικί-

λη ένταση, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα που

εκτείνεται από τη σιωπηρή άρνηση της διοίκησης

να εφαρµόσει µια ευνοϊκή νοµοθετική διάταξη

υπέρ κατηγορίας οµογενών µέχρι την απροκάλυ-

πτη εχθρότητα δηµοτικής αρχής έναντι συγκεκρι-

µένης φυλετικής µειονότητας.

3.1.1 ∆ιακρίσεις λόγω ιθαγένειας

Σε αυτή την κατηγορία αθέµιτων διακρίσεων αξίζει

να µνηµονευθούν δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη

(3.1.1.1) η διοίκηση έχει παραβιάσει τη νόµιµη

υποχρέωσή της να επεκτείνει κοινωνικές παροχές

και σε κατηγορίες αλλοδαπών οµογενών, ενώ στη

στη δεύτερη (3.1.1.2) έχει αποκλείσει αλλοδαπούς

από την άσκηση ατοµικού δικαιώµατος, θέτοντας

ως προϋπόθεση την ελληνική ιθαγένεια, µολονότι

το δικαίωµα κατοχυρώνεται στο Σύνταγµα ανεξαρ-

τήτως ιθαγένειας. 
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3.1.1.1 Άρνηση ενίσχυσης οµογενών 

από τη Βόρεια Ήπειρο που πάσχουν 

από βαριές ασθένειες

Η κρατική µέριµνα υπέρ των πασχόντων από ανία-

τες ασθένειες δεν αποτελεί µόνο συνταγµατική

κατευθυντήρια αρχή (άρθρο 21, παράγρ. 2 του Συ-

ντάγµατος) αλλά έχει και συγκεκριµένες κανονιστι-

κές συνέπειες. Όταν µάλιστα τα κοινωνικά δικαιώ-

µατα εξειδικεύονται µε εκτελεστικές νοµοθετικές

διατάξεις του Συντάγµατος, δηµιουργούνται αντί-

στοιχες νοµικές υποχρεώσεις για τη διοίκηση, από

τις οποίες αυτή δεν επιτρέπεται να αποστεί επικα-

λούµενη λόγους δηµοσιονοµικής δυσχέρειας.

Ύστερα από άρνηση των διευθύνσεων πρόνοι-

ας των οικείων νοµαρχιών να χορηγήσουν το επί-

δοµα ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) σε οµο-

γενείς από τη Βόρεια Ήπειρο, ο Συνήγορος του

Πολίτη απευθύνθηκε στη ∆ιεύθυνση ΑΜΕΑ του

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, προσκρούοντας

στην ίδια άρνηση, µε το επιχείρηµα ότι η καταβο-

λή των επιδοµάτων αυτών δεν προβλέπεται από

τις κείµενες διατάξεις για τους οµογενείς από την

Αλβανία. Από την έρευνα του Συνηγόρου του Πο-

λίτη προέκυψε ότι το επιχείρηµα αυτό δεν ευστα-

θεί. Οι εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις κατ’

εξουσιοδότηση του άρθρου 5 του Ν∆ 57/1973 πε-

ριλαµβάνουν µεταξύ των δικαιούχων ενίσχυσης και
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τους οµογενείς από την Αλβανία. Συγκεκριµένα, η

ΥΑ ∆ια/οικ/7828/3.8.73, στο άρθρο 1.1, αναφέρει

ρητά τους «εκ Βορείου Ηπείρου» οµογενείς. Η

µεταγενέστερη ΥΑ Γ4Α/Φ.225/161/3.2.89, στο

άρθρο 3β ορίζει ως δικαιούχους τους «επαναπατρι-

ζόµενους οµογενείς, έστω και εάν έχουν στερηθεί

της ελληνικής ιθαγένειας». Ο Συνήγορος του

Πολίτη επισήµανε ότι η καταβολή προνοιακών

επιδοµάτων σε οµογενείς που πάσχουν από βαριά

νοσήµατα δεν έχει απλώς χαρακτήρα ανθρωπιστι-

κό, αλλά αποτελεί υποχρέωση της διοίκησης µε

βάση τις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις. Στην από

30.5.2000 σχετική επιστολή του προς τον Υπουρ-

γό και τον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας, ο

Συνήγορος του Πολίτη δεν έλαβε απάντηση (υπό-

θεση 11474/1999). 

3.1.1.2 Άρνηση εγγραφής αλλοδαπού 

στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών 

Ο αποκλεισµός αλλοδαπών από την πρόσβαση σε

συγκεκριµένο επάγγελµα µε την πλάγια µέθοδο της

απαίτησης να προσκοµίζουν πιστοποιητικά που µό-

νον έλληνες πολίτες µπορούν να κατέχουν αποτελεί

αθέµιτη διάκριση στην απόλαυση της επαγγελµατι-

κής ελευθερίας, που κατοχυρώνει το Σύνταγµα

(άρθρο 5, παράγρ. 1) ανεξαρτήτως ιθαγένειας.

Αµερικανός πολίτης, µέλος του ΤΕΕ, υπέβαλε

αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε

προκειµένου να εγγραφεί στην Α΄ κατηγορία έργων

του Μητρώου Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ).

Μεταξύ των δικαιολογητικών που κλήθηκε να προ-

σκοµίσει περιλαµβανόταν ακριβές φωτοαντίγραφο

ελληνικής αστυνοµικής ταυτότητας ή πιστοποιητι-

κό γεννήσεως δήµου ή κοινότητας, έγγραφα δηλα-

δή τα οποία προϋποθέτουν την κατοχή της ελληνι-

κής ιθαγένειας. Έτσι, η εγγραφή του στο ΜΕΚ

κατέστη αδύνατη. Στη σχετική νοµοθεσία (άρθρο

7 του Ν. 1418/1984) δεν προβλέπεται υποχρέωση

προσκόµισης αντιγράφου ελληνικής αστυνοµικής

ταυτότητας από τον αιτούντα εγγραφή στο ΜΕΚ.

Εξάλλου, εφόσον δεν προβλέπεται ρητά το αντίθε-

το, ο αιτών, ως µέλος του ΤΕΕ, διαθέτει τα ίδια δι-

καιώµατα και βαρύνεται από τις ίδιες υποχρεώσεις

µε τα υπόλοιπα µέλη του ΤΕΕ, ανεξαρτήτως ιθα-

γένειας. Ο Συνήγορος του Πολίτη συνέστησε στο

ΥΠΕΧΩ∆Ε την άµεση εγγραφή του ενδιαφεροµέ-

νου ή διαφορετικά την άρση των τυχόν αµφιβολιών

µε νοµοθετική ρύθµιση, που θα προβλέπει ρητά τη

δυνατότητα εγγραφής στο ΜΕΚ αλλοδαπών που
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είναι µέλη του ΤΕΕ. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε ακολούθησε

την υπόδειξη του Συνηγόρου του Πολίτη, αλλά

µόνον ως προς τον συγκεκριµένο ενδιαφερόµενο

(υπόθεση 6632/2000).

3.1.2 ∆ιακρίσεις λόγω φυλής

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει πρόσφατα αντιµε-

τωπίσει περιπτώσεις αθέµιτων διακρίσεων σε βά-

ρος µελών της κοινότητας Ροµά («Τσιγγάνων»).

Σηµαντικό µερίδιο ευθύνης για τις διακρίσεις αυτές

βαρύνει αρχές οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης,

στα γεωγραφικά όρια των οποίων είναι εγκατεστη-

µένες πολυπληθείς οµάδες Ροµά. 

Κατά τη διάρκεια της άνοιξης κλίµα έντασης

δηµιουργήθηκε µεταξύ δηµοτών της Νέας Κίου και

σηµαντικού αριθµού Ροµά που κατοικούν µόνιµα σε

καταυλισµό εντός των διοικητικών ορίων του δήµου.

Στον Συνήγορο του Πολίτη επισηµάνθηκαν περι-

στατικά σωµατικής βίας µεταξύ πολιτών, καθώς και

ενέργειες από την πλευρά δηµόσιων φορέων της

περιοχής, οι οποίες όξυναν το κλίµα φυλετικής αντι-

παράθεσης. Συγκεκριµένα, καταγγέλθηκε ότι η διεύ-

θυνση τοπικών σχολείων εκδίωξε όσα τέκνα οικογε-

νειών Ροµά φοιτούσαν εκεί και ότι τοπικές αρχές

και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας έγιναν αποδέ-

κτες ισχυρών πιέσεων για ενέργειες σε βάρος της

κοινότητας των Ροµά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο

Νέας Κίου ανακοίνωσε δέσµη «µέτρων για την αντι-

µετώπιση του προβλήµατος» που προκαλεί η ύπαρ-

ξη κοινότητας Ροµά στην περιοχή. Όπως καταγρά-

φεται στο απόσπασµα του πρακτικού της συνεδρία-

σης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της 20ής Μαΐου

2000, τα µέλη του δηλώνουν οµόφωνα ότι δεν επι-

θυµούν «την παρουσία, διέλευση και παραµονή τσιγ-

γάνων στο ∆ήµο…», καταγγέλλουν «όλους όσους

µέχρι σήµερα πούλησαν χωράφια σε τσιγγάνους…»,

ζητούν «από τους καταστηµατάρχες του ∆ήµου να

αναλάβει ο καθένας τη δική του ευθύνη απέναντι

στο µέλλον αυτού του τόπου» και καταλήγουν στην

αναγγελία «συγκρότησης οµάδας περιφρούρησης µε

σκοπό την προστασία των κατοίκων του ∆ήµου…».

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε εγγράφως στο

∆ηµοτικό Συµβούλιο τα εξής:

α) Οι παραπάνω ενέργειες στοιχειοθετούν ποι-

νικά και πειθαρχικά αδικήµατα, καθώς στα σχετι-

κά έγγραφα δεν αναφέρονται µεµονωµένα πρόσω-

πα, τα οποία ενδεχοµένως δρουν παράνοµα, αλλά

ολόκληρη κατηγορία προσώπων, προσδιοριζόµενη

αποκλειστικά µε φυλετικά κριτήρια.

β) Οι διακηρύξεις αυτές αποτελούν µισαλλόδο-

ξο λόγο και προτρέπουν τρίτους να προβούν σε

φυλετικές διακρίσεις και πράξεις φυλετικού µίσους. 

γ) Ενδεχόµενη δυναµική στάση που θα προσ-

λάµβανε µορφές αυτοδικίας και πολιτικής ανυπα-

κοής, όπως η αναγγελλόµενη ανάληψη µέτρων προ-

στασίας για την ασφάλεια των κατοίκων από οµά-

δες περιφρούρησης, ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους

κατά της προσωπικής ασφάλειας και της σωµατικής

ακεραιότητας των Ροµά, αλλά και της κοινωνικής

ειρήνης των διαβιούντων στην περιοχή. Καταλήγο-

ντας, ο Συνήγορος του Πολίτη συνέστησε στον

∆ήµο και τους δηµότες Νέας Κίου καλόπιστο διά-

λογο και συνεργασία τόσο µε τις αρµόδιες αρχές για

την αντιµετώπιση των επιµέρους προβληµάτων όσο

και µε την «άλλη πλευρά» (υπόθεση 8267/2000). 

3.1.3 ∆ιακρίσεις λόγω θρησκευτικών
πεποιθήσεων

∆ιατάξεις κανονισµού δηµοτικού νεκροταφείου,

που ορίζουν πολλαπλάσια τιµή ταφής νεκρών και

εκταφής οστών µε βάση το θρήσκευµα του θανό-

ντος και δεν στηρίζονται σε κάποιο εύλογο και

αντικειµενικό κριτήριο, εισάγουν ανεπίτρεπτες συ-

νταγµατικώς διακρίσεις. ∆εδοµένου ότι θίγουν τη

µνήµη του θανόντος, την τιµή και την υπόληψη των

ζώντων µελών της οικογένειάς του, είναι αντίθετες

στην αρχή της ισότητας (άρθρο 4, παράγρ. 1 του

Συντάγµατος) και στις αρχές της ελευθερίας της

θρησκευτικής συνείδησης (άρθρο 13, παράγρ. 1 του

Συντάγµατος), της ελεύθερης ανάπτυξης της προ-

σωπικότητας (άρθρο 5, παράγρ. 1 του Συντάγµα-

τος) και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου

(άρθρο 2, παράγρ. 1 του Συντάγµατος).

Κληθείσα να καταβάλει τη δαπάνη εκταφής

των οστών της µητέρας της, η ενδιαφερόµενη έλα-

βε γνώση διατάξεων του κανονισµού του δηµοτι-

κού νεκροταφείου Ηλιούπολης, µε βάση τις οποί-

ες, ειδικά για αλλοδαπούς, αυτόχειρες και χριστια-

νούς µάρτυρες του Ιεχωβά, τόσο η τιµή της κτήσης

δικαιώµατος ταφής σε τάφο τριετούς χρήσης όσο

και η µετέπειτα δαπάνη εκταφής των οστών ορίζο-

νται σε ύψος πολλαπλάσιο του οριζόµενου για τις

υπάρχουσες κατηγορίες τάφων στο ίδιο νεκροτα-

φείο. Ο Συνήγορος του Πολίτη κάλεσε τον ∆ήµαρ-

χο και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ηλιού-

πολης να επανεξετάσουν το ζήτηµα. Ο αρµόδιος

αντιδήµαρχος απάντησε εγγράφως προς την ενδι-

αφερόµενη και τον Συνήγορο του Πολίτη, αποδί-

δοντας σε «λάθος» την ύπαρξη των επίµαχων δια-

τάξεων στον κανονισµό του δηµοτικού νεκροταφεί-

ου, και δεσµεύθηκε για την άµεση κατάργησή τους

(υπόθεση 13815/1999). 

3.1.4 Ισότητα βαρών και στρατολογική
υποχρέωση

Η εκ µέρους των στρατολογικών υπηρεσιών ανεπι-

εικής ερµηνεία νοµοθετικών διατάξεων (ιδίως
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όσων ρυθµίζουν θέµατα απαλλαγής, αναβολής και

διάρκειας στράτευσης), φαίνεται να διαπνέεται

από την αντίληψη πως οτιδήποτε δεν έχει περιλη-

φθεί ρητά στον νόµο απαγορεύεται, ωσάν ο νοµο-

θέτης να µπορούσε εκ των προτέρων να προβλέψει

και να ρυθµίσει εξαντλητικά κάθε λόγο (σπουδών,

υγείας ή οικογενειακής κατάστασης) που υπαγο-

ρεύει την εύλογη απόκλιση από τον κανόνα της

άµεσης και υποχρεωτικής στράτευσης, κατά στρα-

τολογική κλάση, όλων των αρρένων Ελλήνων. Η

άρνηση των αρµόδιων υπηρεσιών να αναγνωρί-

σουν σε στρατεύσιµους τη δυνατότητα χρονικής

παράτασης της ήδη χορηγηθείσας αναβολής στρά-

τευσης έως το προβλεπόµενο νόµιµο όριο ηλικίας,

κάθε φορά που η συγκεκριµένη περίπτωση δεν

έτυχε ρητής µνείας στα οικεία νοµοθετικά κείµενα,

παραβλέπει τον σκοπό των διατάξεων περί αναβο-

λής στράτευσης, που είναι η απρόσκοπτη περάτω-

ση των σπουδών µέσα σε εύλογα χρονικά όρια (βλ.

παρακάτω 3.1.4.1). Εσφαλµένη όµως είναι και η

εφαρµογή των διατάξεων περί εναλλακτικής πολι-

τικής κοινωνικής υπηρεσίας («αντίρρηση συνείδη-

σης»), ωσάν αυτή να αποτελούσε «ευµενή διάκρι-

ση» υπέρ κατηγορίας στρατεύσιµων και όχι ρύθµι-

ση απορρέουσα από το ατοµικό δικαίωµα της ελευ-

θερίας της συνείδησης. Η αντίληψη αυτή οδηγεί

σε δυσανάλογα επαχθή µέτρα που παραβιάζουν

την υποχρέωση προηγούµενης ακρόασης του

ενδιαφεροµένου (άρθρο 20, παράγρ. 2 του Συντάγ-

µατος) πριν από τη λήψη δυσµενούς διοικητικού

µέτρου (βλ. παρακάτω 3.1.4.2).

3.1.4.1 Άρνηση να παραταθεί έως το νόµιµο

όριο ηλικίας αναβολή λόγω σπουδών 

Είναι πασίδηλο ότι µεγάλος αριθµός αποφοίτων

λυκείου επαναλαµβάνει την προσπάθεια εισαγω-

γής σε τµήµα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος

(ΑΕΙ) της προτίµησής του. Όσοι από αυτούς

εισάγονται µε τη δεύτερη προσπάθεια σε τµήµα µε

διάρκεια σπουδών µεγαλύτερη από εκείνη του

τµήµατος όπου είχαν εισαχθεί µε την πρώτη προ-

σπάθεια, αδικούνται σε σχέση µε τους συνυποψη-

φίους τους, οι οποίοι κατά την πρώτη συµµετοχή

τους στις εξετάσεις δεν είχαν εισαχθεί πουθενά.

Το ίδιο πρόβληµα αντιµετωπίζουν και όσοι στρα-

τεύσιµοι έλαβαν αρχικά αναβολή στράτευσης για

ετήσιες µεταπτυχιακές σπουδές και επιθυµούν να

συνεχίσουν µε την εκπόνηση διδακτορικής διατρι-

βής, που θεωρείται από τις στρατολογικές υπηρε-

σίες ως συνέχιση σπουδών του ίδιου (µεταπτυχια-

κού) επιπέδου.

Η ∆ιεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επι-

τελείου Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ) απέρριψε δύο

αιτήσεις παράτασης χορηγηθείσας αναβολής

κατάταξης, την πρώτη λόγω εγγραφής του ενδια-

φεροµένου από µεταπτυχιακό σε διδακτορικό

πρόγραµµα σπουδών, τη δεύτερη λόγω εγγραφής

από τµήµα ΑΕΙ τετραετούς σε τµήµα πενταετούς

φοίτησης. Και στις δύο περιπτώσεις η απόρριψη

θεµελιώθηκε µε το επιχείρηµα ότι η παράταση

αναβολής είναι δυνατή µόνο σε περιπτώσεις

µετεγγραφής από µια βαθµίδα σπουδών σε άλλη

(από ΤΕΙ σε ΑΕΙ, από ΑΕΙ σε µεταπτυχιακές

σπουδές κ.ο.κ.). Ωστόσο, µε το επιχείρηµα αυτό

εφαρµόζονται αυθαίρετα οι διατάξεις περί παρά-

τασης της αναβολής εκεί όπου επιβάλλεται χορή-

γηση νέας αναβολής. Οι διατάξεις του άρθρου 7

του Ν. 1763/ 1988, όπως αντικαταστάθηκε από

το άρθρο 6 του Ν. 2510/1997, ορίζουν ότι η ανα-

βολή κατάταξης δεν χορηγείται ούτε παρατείνε-

ται, αν ο χρόνος των σπουδών για την απόκτηση

του διπλώµατος υπερβαίνει την 31η ∆εκεµβρίου

του έτους κατά το οποίο ο ενδιαφερόµενος

συµπληρώνει το εικοστό όγδοο έτος, αν πρόκειται

για προπτυχιακές σπουδές, ή το εικοστό ένατο

έτος, αν πρόκειται για µεταπτυχιακές σπουδές.

Συνεπώς, έως τη συµπλήρωση του προβλεπόµε-

νου ορίου ηλικίας κατ’ αρχήν δεν απαγορεύεται η

παράταση της αναβολής κατάταξης. Όταν όµως

συντρέχει µεταβολή της διάρκειας των σπουδών,

της µόνης παραµέτρου δηλαδή που επιδρά στη

διάρκεια της αναβολής (άρθρο 7, παράγρ. 2 του

Ν. 1763/1988), η πράξη της αρχικής χορήγησης

καθίσταται µη νόµιµη, καθώς η διάρκεια της χορη-

γηθείσας αναβολής παύει να συµπίπτει µε τη διάρ-

κεια των σπουδών. Στην περίπτωση αυτή θα

έπρεπε να εκδίδεται νέα πράξη χορήγησης αναβο-

λής, µε την επιφύλαξη ασφαλώς του προβλεπόµε-

νου ορίου ηλικίας. Ο Συνήγορος του Πολίτη ειση-

γήθηκε στο ΓΕΕΘΑ και στον Υπουργό Εθνικής

Άµυνας την ερµηνευτική διέξοδο νέας αναβολής,

µη απαιτούσα νοµοθετική ρύθµιση (βλ. κεφ. ΣΤ΄).

Το Επιτελείο του Υπουργού απάντησε ότι κατα-

νοεί το πρόβληµα, πλην όµως εµµένει στο ότι η

επίλυσή του είναι δυνατή µόνο µε νοµοθετική ρύθ-

µιση, την οποία προτίθεται να εισηγηθεί (υποθέ-

σεις 7478/2000, 8527/2000).

3.1.4.2 Έκπτωση εκτελούντος εναλλακτική

κοινωνική υπηρεσία 

Η έκπτωση αναγνωρισµένου αντιρρησία συνείδη-

σης από την εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία (άρ-

θρο 21, παράγρ. 5γ του Ν. 2510/1997) και η συνα-

κόλουθη υπαγωγή του στην κατηγορία των υπηρε-

τούντων στρατιωτική θητεία, που επιβλήθηκε,

όπως υποστηρίζεται από τον φορέα απασχόλησης,

λόγω πειθαρχικών παραβάσεων και µάλιστα χωρίς

προηγούµενη κλήση σε απολογία, καταδεικνύει
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την αδήριτη ανάγκη για αποδοχή των προτάσεων

της από 29.7.1999 ειδικής έκθεσης του Συνηγόρου

του Πολίτη (βλ. Ετήσια έκθεση 1999, σ. 63 κ.ε.),

στην οποία επισηµαίνεται η αδυναµία του ΓΕΕΘΑ

να συντονίσει µόνο του τη λειτουργία του θεσµού,

αλλά και η ανάγκη να καταπολεµηθεί η αντίληψη

ότι η εναλλακτική υπηρεσία δεν αποτελεί στρατιω-

τικής φύσης υποχρέωση. Στην έκθεση έχει επίσης

υπογραµµιστεί η συνταγµατική επιταγή να αντικα-

τασταθεί ο θεσµός της έκπτωσης από αυτοτελές

σύστηµα κυρώσεων.

Το Ταχυδροµικό Γραφείο Κω, χωρίς να καλέ-

σει σε απολογία τον αντιρρησία συνείδησης ο

οποίος είχε τοποθετηθεί εκεί για εκπλήρωση

εναλλακτικής υπηρεσίας, ζήτησε από την Κεντρι-

κή Υπηρεσία των Ελληνικών Ταχυδροµείων

(ΕΛΤΑ) την έκπτωση του αντιρρησία για σειρά

παραπτωµάτων. Τα ΕΛΤΑ διαβίβασαν το αίτηµα

στο Στρατολογικό Γραφείο Αττικής, το οποίο στη

συνέχεια κήρυξε τον αντιρρησία έκπτωτο. Ένστα-

ση του ενδιαφεροµένου στο ΓΕΕΘΑ, στην οποία

αυτός επισήµαινε ότι δεν είχε κληθεί σε απολογία,

απορρίφθηκε.

Η παράλειψη του Ταχυδροµικού Γραφείου Κω

να καλέσει τον αντιρρησία σε απολογία παραβιά-

ζει το άρθρο 20, παράγρ. 2 του Συντάγµατος. Η

απουσία σχετικής διάταξης στον Ν. 2510/1997

καλύπτεται µε εφαρµογή των αντίστοιχων πειθαρ-

χικών διαδικασιών που διέπουν τους υπόλοιπους

εργαζοµένους στον ίδιο φορέα. Ο Συνήγορος του

Πολίτη ζήτησε από το ΓΕΕΘΑ να αναθεωρήσει

την απόφασή του επί της ένστασης. Το ΓΕΕΘΑ

αρνήθηκε, ισχυριζόµενο ότι απλώς προωθεί τις

διαδικασίες έκπτωσης και δεν είναι αρµόδιο να

εξετάζει τη νοµιµότητα των πράξεων των φορέων

απασχόλησης. Σε νέα όχληση εκ µέρους του

Συνηγόρου του Πολίτη, το Επιτελείο του Υπουρ-

γού Εθνικής Άµυνας απάντησε ότι η αρχική παρά-

λειψη ακρόασης καλύφθηκε εκ των υστέρων µε

την υποβολή της ένστασης ενώπιον του ΓΕΕΘΑ,

οπότε και ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις του

ενδιαφεροµένου. Ο ισχυρισµός αυτός δεν ευστα-

θεί, δεδοµένου ότι το ΓΕΕΘΑ είχε ήδη κηρύξει

εαυτό αναρµόδιο να κρίνει επί της ουσίας τις

αιτιάσεις του φορέα απασχόλησης. Αφού ο Συνή-

γορος του Πολίτη διαπίστωσε οριστική αδυναµία

διαµεσολάβησης, απηύθυνε πόρισµα προς τον

Υπουργό Εθνικής Άµυνας, επισηµαίνοντας ότι η

έκπτωση αντιρρησία χωρίς να έχουν τηρηθεί οι

απορρέουσες από το Σύνταγµα εγγυήσεις αποτε-

λεί σοβαρό πλήγµα σε βάρος του θεσµού της εναλ-

λακτικής υπηρεσίας. 

Το πόρισµα κοινοποιήθηκε και στην Εισαγγε-

λία του Στρατοδικείου Αθηνών, λόγω ενδείξεων

παράβασης καθήκοντος (υπόθεση 9847/2000). 

3.2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ

Στην Ετήσια έκθεση 1999 του Συνηγόρου του Πο-

λίτη, προτού δηλαδή ανακύψει το ζήτηµα της ανα-

γραφής του θρησκεύµατος στις αστυνοµικές ταυ-

τότητες, διαπιστώνεται ότι «η καταγραφή του θρη-

σκεύµατος των πολιτών σε µητρώα και έγγραφα

που τηρεί ή εκδίδει η διοίκηση αποτελεί αφ’ εαυ-

τής αναχρονισµό, καθιστώντας αντικείµενο διοικη-

τικών πράξεων το ενδιάθετο φρόνηµα του πολίτη».

Η διαιώνιση του αναχρονισµού αυτού αποτελεί

διαρκή πηγή προσβολών της συνταγµατικώς κατο-

χυρωµένης ελευθερίας των θρησκευτικών πεποιθή-

σεων (βλ. παρακάτω 3.2.1). Η γενική ελευθερία

των πεποιθήσεων, ως απόρροια της αξίας του αν-

θρώπου (άρθρο 2 του Συντάγµατος) και του δικαι-

ώµατος στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικό-

τητας (άρθρο 5 του Συντάγµατος), επιβάλλει στην

πολιτεία την υποχρέωση να προβλέψει για όσους

το επιθυµούν, ανεξαρτήτως θρησκεύµατος, τη δυ-

νατότητα της µετά θάνατον αποτέφρωσης (βλ. πα-

ρακάτω 3.2.2). 

3.2.1 Εκδήλωση, πιστοποίηση 
και µεταβολή θρησκεύµατος

Τα ληξιαρχεία, συνηθισµένα να καταγράφουν γε-

γονότα επιδεχόµενα απόδειξη µε τα παραδοσιακά

αποδεικτικά µέσα (π.χ. γάµο, διαζύγιο, ονοµατοδο-

σία, ιθαγένεια, γέννηση, θάνατο), περιέρχονται σε

αµηχανία όταν τίθεται ζήτηµα ληξιαρχικής κατα-

γραφής του ενδιάθετου θρησκευτικού φρονήµατος

που δεν επιδέχεται παρόµοια απόδειξη. Η εγγρα-

φή πάντως των θρησκευτικών πεποιθήσεων σε

δηµόσια έγγραφα, των οποίων η έκδοση και η επί-

δειξη είναι υποχρεωτική, παραβιάζει το θεµελιώ-

δες δικαίωµα αποσιώπησης των πεποιθήσεων αυ-

τών. Ακόµη όµως και όταν η δήλωση αυτή καθιε-

ρώνεται ως προαιρετική σε µια έννοµη τάξη, όπως

η ελληνική, που αναγνωρίζει «επικρατούσα θρη-

σκεία», εγκυµονείται σοβαρός κίνδυνος διακρίσεων

σε βάρος των θρησκευτικών µειονοτήτων.

3.2.1.1 Καταγραφή της ένδειξης «άθεος» 

σε Μητρώο Αρρένων

Κάτοικος του ∆ήµου Παραβόλας Τριχωνίδος υπέβα-

λε αίτηση µεταβολής της εγγραφής θρησκεύµατος

στο Μητρώο Αρρένων από «χριστιανός ορθόδοξος»

σε «άθεος». Με απόφαση του οικείου νοµάρχη, η

σχετική µεταβολή εγκρίθηκε, όχι όµως ως «άθεος»

όπως είχε ζητηθεί, αλλά ως «άνευ θρησκεύµατος», µε

την αιτιολογία ότι η επιλογή άλλης εγγραφής νοείται

µόνο µεταξύ συγκεκριµένων γνωστών θρησκειών.
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Ακόµη και αν δεν γίνει δεκτό ότι επιτρέπεται η

αναγραφή οποιασδήποτε ιδιότητας ή κοσµοθεωρίας

στη θέση του θρησκεύµατος, ειδικά ο αθεϊσµός απο-

τελεί επιστηµονικά καλλιεργηµένη απάντηση σε

θεµελιώδη µεταφυσικά ερωτήµατα, ενέχει σαφή

(έστω και αρνητική) αναφορά στο θείον και δεν µπο-

ρεί να ταυτιστεί µε τη θρησκευτική αδιαφορία ή την

άρνηση κάθε θρησκευτικού προβληµατισµού. Ύστε-

ρα από παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, η

Νοµαρχία Αιτωλοακαρνανίας ενέκρινε τελικά την

αναγραφή της σχετικής ένδειξης σύµφωνα µε τη

βούληση του ενδιαφεροµένου (υπόθεση 5979/2000).

3.2.1.2 Προϋποθέσεις ληξιαρχικής 

καταγραφής θρησκεύµατος 

Γονείς ζήτησαν από το Ληξιαρχείο Τρίπολης να

εγγράψει τα τέκνα τους ως «χριστιανούς της Ελευ-

θέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής».

Το ληξιαρχείο καθυστέρησε να προβεί στην εγγρα-

φή, ισχυριζόµενο ότι η εν λόγω θρησκευτική κοινό-

τητα δεν έχει επισήµως γνωστοποιήσει στο ληξι-

αρχείο το ονοµατεπώνυµο και το δείγµα υπογρα-

φής του λειτουργού της. 

Ωστόσο, η γνωστοποίηση του ονοµατεπώνυµου

του θρησκευτικού λειτουργού είναι αναγκαία µόνο για

τη ληξιαρχική καταχώριση γάµου, δεδοµένου ότι το

άρθρο 1367 του Αστικού Κώδικα, αναγνωρίζοντας

στους θρησκευτικούς λειτουργούς την αρµοδιότητα

να τελούν γάµους, επιβάλλει την ανάγκη ασφάλειας

δικαίου ως προς τη γνησιότητα των γάµων αυτών.

Αντίθετα, προκειµένου περί της ληξιαρχικής εγγρα-

φής θρησκεύµατος, κατ’ αρχήν αρκεί η δήλωση του

ίδιου του ενδιαφεροµένου (ή των γονέων του, προκει-

µένου για ανήλικο) και µόνο κατ’ εξαίρεση και για την

αποφυγή ασαφειών είναι χρήσιµη η προσκόµιση

βεβαίωσης της οικείας θρησκευτικής κοινότητας.

Ακόµη όµως και στην τελευταία αυτή περίπτωση, το

ζητούµενο δεν είναι η τυχόν τέλεση έγκυρης βάπτι-

σης ή άλλης ανάλογης τελετής (αυτό αποτελεί εσω-

τερική υπόθεση κάθε θρησκευτικής κοινότητας),

παρά µόνον η βούληση του ενδιαφεροµένου να κατα-

γραφεί ληξιαρχικά ως πιστός συγκεκριµένης θρησκεί-

ας. Συνεπώς, αρκεί η βεβαίωση της κοινότητας αυτής

σχετικά µε την αυθεντική της επωνυµία και δεν απαι-

τείται η βεβαίωση ταυτοπροσωπίας συγκεκριµένου

θρησκευτικού λειτουργού. Ύστερα από παρέµβαση

του Συνηγόρου του Πολίτη το ληξιαρχείο προέβη

στη σχετική εγγραφή (υπόθεση 16488/2000). 

3.2.1.3 Αναγραφή ονοµασίας θρησκεύµατος

σε ληξιαρχικές πράξεις

Η Νοµαρχία Αθηνών κοινοποίησε στους δήµους

της αρµοδιότητάς της έγγραφο της Ιεράς Συνόδου

της Εκκλησίας της Ελλάδος, µε το οποίο ζητείται η

ληξιαρχική αναγραφή του θρησκεύµατος «χριστια-

νός µάρτυρας του Ιεχωβά» µε απάλειψη της λέξης

«χριστιανός». Στο ίδιο έγγραφο γίνεται λόγος για

έννοµη υποχρέωση της διοίκησης να ρωτά την Εκ-

κλησία σχετικά µε κάθε ζήτηµα χαρακτηρισµού

θρησκεύµατος που ανακύπτει. Το θρησκευτικό νο-

µικό πρόσωπο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε

την επωνυµία «Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά»

θεώρησε ότι η διαβίβαση του εγγράφου αυτού

στους δήµους µπορεί να εκληφθεί ως εντολή για

εφαρµογή του διατακτικού του και συνιστά παρα-

βίαση της θρησκευτικής ελευθερίας.

Πράγµατι, η αναγραφή θρησκεύµατος κατά

παράβαση της αρχής του αυτοπροσδιορισµού απο-

τελεί προσβολή της θρησκευτικής ελευθερίας. Η

συνταγµατική ρύθµιση περί «επικρατούσας θρη-

σκείας» δεν παρέχει την αρµοδιότητα στην Εκκλη-

σία της Ελλάδος να αποφασίζει για την επωνυµία

άλλων θρησκευµάτων, ούτε στη διοίκηση να λαµ-

βάνει θέση σε θεολογικής φύσης συζήτηση για την

ιδιότητα του χριστιανού. Εξάλλου, η αναγραφή της

πλήρους ονοµασίας του συγκεκριµένου θρησκεύ-

µατος αποκλείει κάθε κίνδυνο σύγχυσης µεταξύ

αυτού και άλλων δογµάτων, αν µάλιστα λάβουµε

υπόψη το γεγονός ότι σύµφωνα µε τελεσίδικες

δικαστικές αποφάσεις (βλ. ενδεικτικά εφηµερίδα

Κρήτη 354/1987) η επωνυµία του σωµατείου των

«Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά» δεν θεωρεί-

ται «ψευδής». 

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από τη Νο-

µαρχία Αθηνών να διευκρινίσει ότι το σχετικό

έγγραφό της προς τους δήµους είχε απλώς ενηµε-

ρωτικό χαρακτήρα για τις απόψεις της Ιεράς Συ-

νόδου και δεν συνιστούσε υπόδειξη για εφαρµογή

των απόψεων αυτών. Η νοµαρχία υπέβαλε σχετικό

ερώτηµα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στη συνέ-

χεια παρενέβη υπέρ των εισηγήσεων του Συνηγό-

ρου του Πολίτη η Γενική ∆ιεύθυνση Θρησκευµά-

των του Υπουργείου Παιδείας. Τέλος, απαντώντας

στο ερώτηµα της νοµαρχίας, το Υπουργείο Εσωτε-

ρικών αποδέχθηκε τις εισηγήσεις του Συνηγόρου

του Πολίτη και µήνυσε σε όλα τα ληξιαρχεία του

κράτους να αναγράφουν το συγκεκριµένο θρήσκευ-

µα µε την επωνυµία που επιθυµούν οι πιστοί του

(υπόθεση 12597/2000).

3.2.1.4 Απάλειψη θρησκεύµατος 

από απολυτήριο λυκείου

Ο αιτών ζήτησε να διαγραφεί το θρήσκευµα από το

απολυτήριο λυκείου του (που είχε εκδοθεί πριν από

πολλά έτη), θεωρώντας ότι η υποχρέωση δήλωσης

θρησκευτικών πεποιθήσεων σε δηµόσιο έγγραφο

παραβιάζει τη θρησκευτική ελευθερία του υπόχρεου.
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Η δήλωση θρησκεύµατος στο σχολείο και η

σχετική καταγραφή στο ατοµικό σχολικό δελτίο

του µαθητή δεν είναι αντισυνταγµατική, καθώς

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, προκειµένου ο

µαθητής να µπορέσει να ασκήσει το δικαίωµά του

να επιλέξει εάν θα παρακολουθήσει το µάθηµα των

θρησκευτικών ή θα απαλλαγεί από την παρακο-

λούθηση αυτή. Αντίθετα, ζήτηµα νοµιµότητας τίθε-

ται για την αναγραφή του θρησκεύµατος στο απο-

λυτήριο λυκείου, το οποίο ακολουθεί τον κάτοχό

του και επιδεικνύεται καθ’ όλη τη διάρκεια του

βίου του (βλ. κεφ. ΣΤ΄). Το ζήτηµα, βέβαια, µπο-

ρεί να τεθεί µόνο για τα µέλλοντα να εκδοθούν

απολυτήρια, αφού τα ήδη εκδοθέντα (όπως αυτό

του ενδιαφεροµένου) αποδίδουν στατικά την πραγ-

µατική κατάσταση της ηµεροµηνίας έκδοσής τους

και η αλλοίωσή τους απαγορεύεται (άρθρο 10,

παράγρ. 3 του Π∆ 104/1979). Ο Συνήγορος του

Πολίτη, χωρίς να µπορεί να ζητήσει την απάλειψη

της εγγραφής από απολυτήριο που έχει ήδη εκδο-

θεί, έθεσε την αναφορά στο αρχείο, διαβιβάζοντας

στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού

Χαρακτήρα το ερώτηµα σχετικά µε τη συµβατότη-

τα του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου (Β∆

20.6.1955) µε τις διατάξεις του Ν. 2472/1997

(υπόθεση 7652/2000). 

3.2.2 Συνταγµατικώς κατοχυρωµένη 
δυνατότητα αποτέφρωσης νεκρών

Η ελεύθερη επιλογή της µετά θάνατον διάθεσης

του σώµατος, όπως η δυνατότητα καύσης, αποτε-

λεί άσκηση ατοµικού δικαιώµατος και συνάδει

προς το άρθρο 5, παράγρ. 1 του Συντάγµατος περί

ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και

προς το άρθρο 4, παράγρ. 1 του Συντάγµατος που

κατοχυρώνει την ισότητα ενώπιον του νόµου. Σε

κάθε περίπτωση, η κατ’ αποκλειστικότητα ρύθµιση

της µετά θάνατον διάθεσης του σώµατος σύµφωνα

µε το δόγµα και τις ιερές παραδόσεις της Ανατολι-

κής Ορθόδοξης Εκκλησίας ασφαλώς παραβιάζει

την αρχή της ελευθερίας πεποιθήσεων, εφόσον

στερεί από τους ενδιαφεροµένους την ευχέρεια της

µετά θάνατον διάθεσης του σώµατος κατά τρόπο

που δεν προσκρούει στη δηµόσια τάξη και αντα-

ποκρίνεται σε βασικές ιδεολογικές τους αρχές ή,

ακόµη περισσότερο, στον πυρήνα της θεώρησης µε

την οποία αυτοί προσεγγίζουν τα µεταφυσικά ερω-

τήµατα της ζωής και του θανάτου.

Ύστερα από την απόρριψη σχετικού αιτήµα-

τος από τον ∆ήµο Νέας Σµύρνης, ο Συνήγορος του

Πολίτη επισήµανε προς τους αναφεροµένους, οι

οποίοι υποστηρίζουν ότι µε την αδυναµία αποτέ-

φρωσης παραβιάζεται σειρά διατάξεων του Συ-

ντάγµατος και του διεθνούς δικαίου, την απουσία

κανονιστικού πλαισίου ρύθµισης της καύσης µετά

θάνατον όσων εκδηλώνουν τέτοια επιθυµία. Ο Συ-

νήγορος του Πολίτη, στο µέτρο που ερευνά την

ορθή εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας από τις

δηµόσιες αρχές που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά

του, δεν θεωρεί επιτρεπτό να καλεί τις εκάστοτε

εµπλεκόµενες δηµόσιες αρχές να εφαρµόσουν λύ-

σεις που προϋποθέτουν τη γενικότερη ρύθµιση ζη-

τηµάτων στα οποία ο νοµοθέτης δεν έχει ακόµη

παρέµβει, ανεξάρτητα από την τυχόν πρόδηλη

χρησιµότητα ή το συνταγµατικώς επιβεβληµένο τέ-

τοιων ρυθµίσεων. 

Ωστόσο, στο πλαίσιο της διατύπωσης προτά-

σεων επί αναγκαίων νοµοθετικών ρυθµίσεων (βλ.

κεφ. ΣΤ΄), ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι η

προαιρετική καύση, ως εκτέλεση σαφώς εκφρα-

σµένης επιθυµίας του θανόντος, δεν προσκρούει

στις αρχές της προστασίας των δικαιωµάτων του

ανθρώπου που κατοχυρώνουν οι διεθνείς συνθήκες

και το Σύνταγµα ούτε σε θεµελιώδεις αξίες της κοι-

νωνικής ζωής ή στη δηµόσια τάξη. Η καύση των

νεκρών, επιτρεπτή και µάλιστα αρκετά διαδεδοµέ-

νη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συζητείται ήδη στη

χώρα µας στη βάση µιας γενικότερα γνωστής και

υπολογίσιµης επιχειρηµατολογίας, όπως το οξύ

πρόβληµα ανεπάρκειας του χώρου των κοιµητη-

ρίων, το συχνά υψηλό κόστος ταφής, καθώς και η

προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας

υγείας.

Η σύνδεση, πάντως, του µέτρου της προαιρετι-

κής καύσης των νεκρών µε την προϋπόθεση της δε-

δηλωµένης απόρριψης του ορθόδοξου χριστιανι-

κού δόγµατος προβάλλεται εσφαλµένα. ∆εν είναι

επιτρεπτό να προεξοφλεί ο νοµοθέτης την αντίθε-

ση του ορθόδοξου χριστιανικού δόγµατος στην

καύση των νεκρών ή να την αποδέχεται ως βάση

της ρυθµιστικής του παρέµβασης, παρέχοντας τη

δυνατότητα καύσης µόνο σε αλλόδοξους ή αλλό-

θρησκους. Τυχόν θέσπιση τέτοιου κριτηρίου θα

παραβίαζε, µεταξύ άλλων, και το δικαίωµα αποσι-

ώπησης των θρησκευτικών πεποιθήσεων, που κα-

τοχυρώνεται στο άρθρο 13, παράγρ. 1 του Συντάγ-

µατος (υπόθεση 13189/1999).

3.3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η αδυναµία της διοίκησης να εγγυηθεί το απόρρη-

το στοιχείων της ιδιωτικής ζωής του πολίτη που

συναλλάσσεται µε αυτή αποτελεί προσβολή της

προσωπικότητας (βλ. παρακάτω 3.3.1). Περαιτέ-

ρω, οργανωτικές δυστοκίες και παρανοµίες της

διοίκησης σε ζητήµατα αστικής και δηµοτικής κα-

τάστασης των πολιτών (βλ. παρακάτω 3.3.2) ενδέ-

χεται επίσης να δυσχεραίνουν υπέρµετρα την
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άσκηση του συνταγµατικού δικαιώµατος περί ελεύ-

θερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5,

παράγρ. 1 του Συντάγµατος). 

3.3.1 Προστασία ιδιωτικού βίου 
και απόρρητο αλληλογραφίας

Η παράνοµη χρήση ή η αναγραφή σε κοινή θέα

στους φακέλους επιστολών που απευθύνει η διοί-

κηση προς τους συναλλασσόµενους µε αυτή πολί-

τες προσωπικών στοιχείων τα οποία µπορεί να

εµπίπτουν στο πεδίο των ρυθµίσεων του Ν. 2472/

1997 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργα-

σία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα», αποτελεί

αντικείµενο αναφορών προς τον Συνήγορο του

Πολίτη, ο οποίος για το θέµα αυτό συνεργάζεται

µε την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού

Χαρακτήρα (βλ. παρακάτω 3.3.1.1). 

Ωστόσο, περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνε-

ται παραβίαση του απορρήτου της αλληλογραφίας

από δηµόσια όργανα είναι εξαιρετικές, δεδοµένου

ότι είναι αδύνατη η εξαντλητική παρακολούθηση

της πορείας κάθε µη συστηµένης επιστολής (βλ.

παρακάτω 3.3.1.2). 

3.3.1.1 ∆ηµοσιοποίηση φορολογικών χρεών

µε ένδειξη επί του ταχυδροµικού φακέλου

Φορολογούµενος που έλαβε ατοµική ειδοποίηση

ληξιπρόθεσµου χρέους από τη ∆ΟΥ Αιγίου, διαπί-

στωσε ότι το ποσόν της οφειλής και η ένδειξη

«ληξιπρόθεσµο» ήταν τυπωµένα και στο εξωτερικό

του έντυπου φακέλου, µαζί µε το ονοµατεπώνυµο

και τη διεύθυνση του παραλήπτη. ∆εδοµένου ότι η

επιστολή δεν ήταν συστηµένη, οι ένοικοι της πολυ-

κατοικίας όπου διαµένει ο φορολογούµενος µπόρε-

σαν να πληροφορηθούν την ύπαρξη, το ύψος και το

ληξιπρόθεσµο της οφειλής του. Η δηµοσίευση

φορολογικών στοιχείων των πολιτών αντιβαίνει σε

γενικές και ειδικές (άρθρο 85, παράγρ. 2 και 3 του

Ν. 2238/1994) διατάξεις περί απορρήτου, αλλά και

στη συνταγµατική προστασία του ιδιωτικού βίου. Η

∆ΟΥ απέδωσε την πράξη της αυτή σε ακαταλληλό-

τητα του «καρµπόν» των σχετικών εντύπων, λόγω

της οποίας αναγκάζεται να τυπώνει µία µόνο φορά

το σύνολο του περιεχοµένου της ειδοποίησης και

να χρησιµοποιεί το ίδιο αυτό έντυπο αντί φακέλου.

∆εδοµένου ότι η ∆ΟΥ δεν παρέσχε καµιά εγγύηση

στον Συνήγορο του Πολίτη ότι θα µετέβαλλε την

πρακτική της αυτή, ο Συνήγορος ζήτησε την

παρέµβαση του Υπουργείου Οικονοµικών και κοι-

νοποίησε τη σχετική αλληλογραφία στην Αρχή

Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

λόγω ενδεχόµενης γενικευµένης παραβίασης του

άρθρου 10, παράγρ. 1 του Ν. 2472/1997. Η Αρχή

προέβη σε πρόσθετες συστάσεις προς τη ∆ΟΥ, η

οποία δεσµεύθηκε να καταργήσει αµέσως αυτή την

πρακτική (υπόθεση 11673/2000).

3.3.1.2 Παραβίαση απορρήτου 

αλληλογραφίας

Κάτοικος της Έδεσσας ζήτησε από την οικεία νο-

µαρχία να λάβει γνώση του φακέλου απορριφθεί-

σας αίτησής του για αλλαγή επωνύµου και διαπί-

στωσε ότι εκεί συµπεριλαµβανόταν ιδιωτική επι-

στολή που ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είχε αποστείλει

προς τον πρόεδρο γειτονικού κράτους. Ζήτησε να

αφαιρεθεί η επιστολή από τον φάκελο και να του

αποδοθεί, καθώς επίσης να του δοθούν διευκρινί-

σεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες είχε καταχω-

ρηθεί η επιστολή του στον φάκελο. Η νοµαρχία

τού απάντησε ότι η επιστολή είχε περιέλθει σε

αυτή ταχυδροµικά από ανώνυµο αποστολέα, πλην

όµως «αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της όλης

υπόθεσης και δεν πρέπει να αφαιρεθεί». Ο ενδια-

φερόµενος ζήτησε από τον Συνήγορο του Πολίτη

αφενός να διερευνήσει τις συνθήκες παράνοµης

κτήσης της επιστολής (πιθανολογώντας εµπλοκή

της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών), αφετέρου

να διαµεσολαβήσει για την αφαίρεσή της από τον

φάκελο. Η ισχύουσα απαγόρευση χρήσης ενός

αποδεικτικού στοιχείου που αποκτήθηκε παράνο-

µα συνεπάγεται αυτονόητα και απαγόρευση κατο-

χής του στοιχείου αυτού από τη διοίκηση, διότι η

διατήρησή του στον φάκελο συνιστά δυνητική χρή-

ση του. Η άρνηση της νοµαρχίας να αποδώσει επι-

στολή που αποκτήθηκε χωρίς τη συνδροµή δικα-

στικής αρχής αποτελεί παραβίαση του άρθρου 19

του Συντάγµατος. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από τη νο-

µαρχία να αφαιρέσει την επιστολή από τον φάκε-

λο, να την αποδώσει στον συντάκτη της, να µην

κρατήσει αντίγραφό της και να δεσµευθεί ότι δεν

θα συσχετίσει το περιεχόµενό της µε οποιαδήποτε

υπόθεση. Παράλληλα, ζήτησε από τα Ελληνικά

Ταχυδροµεία (ΕΛΤΑ) να διερευνήσουν τις συνθή-

κες υπό τις οποίες περιήλθε η επιστολή στη νοµαρ-

χία. Η νοµαρχία ακολούθησε την υπόδειξη του Συ-

νηγόρου του Πολίτη και τα ΕΛΤΑ διενήργησαν

διοικητική εξέταση, από την οποία δεν προέκυψαν

ενδείξεις παραβίασης του απορρήτου της αλληλο-

γραφίας. Τέλος, επειδή η συγκεκριµένη επιστολή

περιείχε στοιχεία για την εθνική συνείδηση του

συντάκτη της (γεγονός το οποίο επικαλέστηκε η

νοµαρχία ως νοµιµοποιητικό στοιχείο της διατήρη-

σης της επιστολής στον φάκελο), δηλαδή ένα

«ευαίσθητο» προσωπικό δεδοµένο µε την έννοια

του Ν. 2472/1997, ο Συνήγορος του Πολίτη κοι-

νοποίησε τη σχετική αλληλογραφία, µε τη συναί-
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νεση του ενδιαφεροµένου, στην Αρχή Προστασίας

∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία προ-

έβη σε πρόσθετες συστάσεις προς τη νοµαρχία

(υπόθεση 5804/2000).

3.3.2 Αστική και δηµοτική κατάσταση

Η εγγραφή σε δηµοτολόγια και άλλα δηµοτικά µη-

τρώα (βλ. παρακάτω 3.3.2.1), καθώς και η έκδοση

δηµόσιων εγγράφων από τους ΟΤΑ και τις προξε-

νικές αρχές, όπως οι κάθε είδους ληξιαρχικές πρά-

ξεις, τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης

ή µόνιµης κατοικίας, τα διαβατήρια κ.λπ. (βλ. πα-

ρακάτω 3.3.2.2) συνδέονται ουσιωδώς µε τις θεµε-

λιώδεις ιδιότητες του προσώπου και του πολίτη

(άρθρο 2, παράγρ. 1 και άρθρο 5, παράγρ. 1 του

Συντάγµατος), ώστε η σχετική άρνηση ή καθυστέ-

ρηση έκδοσής τους εκ µέρους των δηµόσιων οργά-

νων να παρεµποδίζει την άσκηση συνταγµατικών

δικαιωµάτων, όπως για παράδειγµα το εκλογικό δι-

καίωµα, την είσοδο στη χώρα ή την έξοδο από αυ-

τή, το δικαίωµα τέλεσης γάµου κ.ά.

3.3.2.1 Εγγραφή σε δηµοτολόγια 

και άλλα δηµοτικά µητρώα

Πολίτες έθεσαν υπόψη του Συνηγόρου του Πολί-

τη την άρνηση δηµοτικών αρχών να καταχωρίσουν

στα οικεία µητρώα διόρθωση ηλικίας που επήλθε

συνεπεία δικαστικής απόφασης (άρθρο 782 του

ΚΠολ∆). Ύστερα από αποφάσεις µονοµελών πρω-

τοδικείων που επέφεραν διόρθωση ηλικίας στις

ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως πολιτών, οι πολί-

τες αυτοί υπέβαλαν στους ∆ήµους Άνω Σύρου και

Καλαµάτας αντίστοιχα αιτήσεις διόρθωσης της

ηµεροµηνίας γεννήσεως στα Μητρώα Αρρένων και

στα δηµοτολόγια. 

Η διοίκηση απέρριψε τις αιτήσεις τους, προ-

βαίνοντας σε νέα ουσιαστική εκτίµηση –και απόρ-

ριψή τους ως ανεπαρκών– των στοιχείων που

είχαν ήδη δεχθεί οι δικαστικές αποφάσεις. Σύµφω-

να µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρα-

τείας, η διοίκηση δεν υποχρεούται να προσαρµόσει

τις δηµοτολογικές εγγραφές σε ληξιαρχική πράξη

γεννήσεως που διορθώθηκε ύστερα από απόφαση

αστικού δικαστηρίου, εκδοθείσα ερήµην των αρµό-

διων διοικητικών οργάνων.

Ωστόσο, το να διατηρούνται κατά διακριτική

ευχέρεια αντιφάσκουσες εγγραφές πλήττει την

ασφάλεια των εγγραφών αυτών, αλλά και το κύρος

των δηµόσιων εγγράφων στα οποία αυτές αποτυ-

πώνονται. Η κατάσταση αυτή οδηγεί στην ταυτό-

χρονη ισχύ διαφόρων δηµόσιων εγγραφών αστικής

κατάστασης και καθιστά ανεφάρµοστες τις σχετι-

κές δικαστικές αποφάσεις. Ο Συνήγορος του Πολί-

τη, απευθυνόµενος προς το Υπουργείο Εσωτερι-

κών, ζήτησε τη θέσπιση ρυθµίσεων (βλ. κεφ. ΣΤ΄)

για την άρση της παραπάνω αντίφασης, σε συνερ-

γασία µε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης (υποθέσεις

2265/2000, 11201/2000). 

∆ιαπιστώθηκαν επίσης περιπτώσεις όπου η

παρεµπόδιση άσκησης δικαιώµατος συνδέεται µε

προβλήµατα εφαρµογής εκ µέρους των εµπλεκόµε-

νων φορέων των διατάξεων του Ν. 2539/1997,

«Συγκρότηση της Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδι-

οίκησης». 

Παλιννοστήσας οµογενής, του οποίου διαπι-

στώθηκε η ελληνική ιθαγένεια, απευθύνθηκε στην

Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Χαλκιδικής, µε την ιδιότητα

του µόνιµου κατοίκου του ∆ήµου Σιθωνίας, προκει-

µένου να του χορηγηθεί δελτίο αστυνοµικής ταυτό-

τητας. Από την υπηρεσία αυτή ενηµερώθηκε ότι το

αίτηµά του δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, επει-

δή εκκρεµεί η εγγραφή του στο Μητρώο Αρρένων

και στο δηµοτολόγιο του ∆ήµου Σιθωνίας. Ο ∆ήµος

Σιθωνίας, προς τον οποίο απευθύνθηκε στη συνέ-

χεια, αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτηµά του,

ισχυριζόµενος ότι δεν διαθέτει όλα τα απαιτούµενα

δικαιολογητικά, τα οποία είναι κατατεθειµένα στο

δηµοτικό κατάστηµα Ν. Μαρµαρά που τελεί υπό

κατάληψη από τους κατοίκους της πρώην κοινότη-

τας, οι οποίοι µε τον τρόπο αυτόν διαµαρτύρονται

κατά της συνένωσης δήµων και κοινοτήτων της

περιοχής. Ο ενδιαφερόµενος κατέφυγε στον Εισαγ-

γελέα Πολυγύρου, ο οποίος ζήτησε από την Αστυ-

νοµική ∆ιεύθυνση Χαλκιδικής την εφαρµογή της

παραγράφου 3 του άρθρου 334 του Ποινικού Κώδι-

κα, πλην όµως η εν λόγω παραγγελία δεν εκτελέ-

στηκε επειδή, όπως ισχυρίζεται ο ενδιαφερόµενος,

δεν συνέπραττε ο ∆ήµος Σιθωνίας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη κάλεσε τον ∆ήµο

Σιθωνίας να προβεί σε εγγραφή του ενδιαφεροµέ-

νου στο δηµοτολόγιο και στο Μητρώο Αρρένων,

επισηµαίνοντας ότι η παράλειψη εγγραφής, ύστε-

ρα από τη συνένωση των κοινοτήτων, βαρύνει τον

∆ήµο Σιθωνίας. 

Εξάλλου, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του

άρθρου 10 του Ν. 2690/1999, η αρµόδια διοικητι-

κή αρχή µπορεί να ικανοποιεί αίτηµα ενδιαφερο-

µένου ακόµη και στην περίπτωση που δεν συνυπο-

βάλλονται όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,

όταν για τη µη συνυποβολή τους δεν ευθύνεται ο

ενδιαφερόµενος αλλά µια άλλη αρµόδια για την

έκδοσή τους αρχή. Στις περιπτώσεις αυτές αρκεί η

υποβολή από τον ενδιαφερόµενο εγγράφου στο

οποίο να αναφέρονται οι λόγοι της µη συνυποβο-

λής των απαιτούµενων δικαιολογητικών και η

δέσµευσή του να τα προσκοµίσει όταν εκλείψουν

οι λόγοι αυτοί. Με το αρ. πρωτ. 7996/29.11.00

έγγραφο του ∆ήµου Σιθωνίας γνωστοποιήθηκε
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στον Συνήγορο του Πολίτη ότι έληξε η κατάληψη

στο δηµοτικό κατάστηµα Ν. Μαρµαρά και ως εκ

τούτου εξέλιπαν οι λόγοι που δηµιούργησαν το

πρόβληµα (υπόθεση 8209/2000).

3.3.2.2 Έκδοση δηµόσιων εγγράφων

Σε ορισµένες περιπτώσεις, η άρνηση δηµόσιων

υπηρεσιών να εκδώσουν έγγραφα που τους ζητούν

οι πολίτες οφείλεται σε εσφαλµένη ερµηνεία των

εφαρµοστέων διατάξεων.

Σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγρ. 13 του Ν.

2510/1997, αναγνωρίζονται ως µόνιµοι κάτοικοι εξω-

τερικού, µε συνακόλουθη απαλλαγή από την υποχρέ-

ωση θητείας στις ένοπλες δυνάµεις, όσοι «γεννήθη-

καν ή εγκαταστάθηκαν και άρχισαν να διαµένουν

µόνιµα στο εξωτερικό πριν από την 1η Ιανουαρίου

του έτους που άρχισαν να διανύουν το ενδέκατο έτος

της ηλικίας τους και οι γονείς τους κατοικούσαν στο

εξωτερικό κατά τη γέννηση ή την εγκατάσταση». 

Σε πολίτη που ζήτησε να αναγνωριστεί ως µό-

νιµος κάτοικος εξωτερικού, το Προξενείο Μονά-

χου χορήγησε µεν «βεβαίωση διαµονής στο εξωτε-

ρικό», στην οποία πιστοποιείται ότι ο ίδιος και η

µητέρα του διέµεναν µόνιµα στη Γερµανία κατά το

κρίσιµο χρονικό διάστηµα, η αίτησή του όµως για

χορήγηση πιστοποιητικού «µόνιµου κατοίκου εξω-

τερικού» απορρίφθηκε, µε την αιτιολογία ότι «δεν

κατοικούσαν οι δύο γονείς του στο εξωτερικό κατά

την εγκατάστασή του». Σύµφωνα µε τον ενδιαφε-

ρόµενο, ο ίδιος και η µητέρα του εγκαταστάθηκαν

στο εξωτερικό αφότου οι γονείς του άρχισαν να

διαβιούν χωριστά, χωρίς ωστόσο να έχουν ζητήσει

την έκδοση διαζυγίου. Σύµφωνα µε την άποψη του

προξενείου, ελλείψει διαζυγίου των γονέων του ο

αιτών έχει δύο κατοικίες, µία από τις οποίες είναι

η κατοικία του πατέρα του στην Ελλάδα. Την

άποψη αυτή υποστηρίζει και η ∆ιεύθυνση Στρατο-

λογικού/ΙΙ του ΓΕΕΘΑ, δηλαδή ότι ο τόπος µό-

νιµης διαµονής στρατεύσιµου καθορίζεται µεν σύµ-

φωνα µε το άρθρο 56 του Αστικού Κώδικα, αλλά σε

συνδυασµό µε τα άρθρα 1510 κ.ε., σύµφωνα µε τα

οποία η γονική µέριµνα του ανήλικου τέκνου

ασκείται από κοινού από τους δύο γονείς, εκτός

εάν δικαστήριο αναθέσει τη µέριµνα σε έναν µόνο

γονέα, ύστερα από έκδοση διαζυγίου ή ακύρωση

γάµου: «…κατά συνέπεια, ακόµη και σε περίπτω-

ση διακοπής της συµβίωσης των γονέων, ελέγχεται

ο τόπος κατοικίας και των δύο γονέων κατά τον

κρίσιµο χρόνο (γέννησης ή εγκατάστασης), εφόσον

η άσκηση της γονικής µέριµνας δεν ρυθµίστηκε

διαφορετικά από αρµόδιο δικαστήριο».

Η ερµηνεία αυτή φαίνεται όµως να αντιβαίνει

προς τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 56 του Αστι-

κού Κώδικα, σύµφωνα µε το οποίο «αν τη γονική

µέριµνα ασκούν και οι δύο γονείς χωρίς να έχουν

την ίδια κατοικία, ο ανήλικος έχει κατοικία την

κατοικία του γονέα µε τον οποίο συνήθως διαµέ-

νει». Επιπλέον, το άρθρο 51 του Αστικού Κώδικα

ορίζει ότι «το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της

κύριας και µόνιµης εγκατάστασής του. Κανένας

δεν µπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από

µία κατοικίες». Εφόσον εν προκειµένω πιστοποιεί-

ται από δηµόσιο έγγραφο («βεβαίωση διαµονής

στο εξωτερικό») ότι ο ενδιαφερόµενος είχε συνε-

χώς κατά το κρίσιµο χρονικό διάστηµα ως τόπο

κύριας και µόνιµης εγκατάστασής του την κατοικία

της µητέρας του στη Γερµανία, δικαιούται να ανα-

γνωριστεί ως µόνιµος κάτοικος εξωτερικού. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στο

Προξενείο της Ελλάδας στο Μόναχο ως αρµόδια

αρχή για την έκδοση της «βεβαίωσης µόνιµου κα-

τοίκου εξωτερικού» και στη συνέχεια υπέβαλε πό-

ρισµα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η διοίκηση ενέ-

µεινε στις απόψεις της (υπόθεση 1804/1999).

Σε άλλη περίπτωση, ο ∆ήµος Αλιάρτου αρνή-

θηκε τη χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής

κατάστασης στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος όφειλε

στον δήµο ποσά άνω των 600.000 δρχ. από διά-

φορες αιτίες. Ο δήµος επικαλέστηκε τη διάταξη

του άρθρου 26, παράγρ. 1 του Ν. 1882/1990, η

οποία ορίζει ότι µε «αποφάσεις του Υπουργού Οι-

κονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα

της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται να επιβάλλονται

κατά οφειλετών, που δεν έχουν εκπληρώσει τις

από οποιαδήποτε αιτία οφειλές τους προς το ∆η-

µόσιο, περιορισµοί και απαγορεύσεις, που ανάγο-

νται στις κάθε φύσεως συναλλαγές, πράξεις ή ενέρ-

γειες αυτών είτε µε τους ιδιώτες είτε µε το ∆ηµό-

σιο, δήµους ή κοινότητες…». Ο Συνήγορος του

Πολίτη διαπίστωσε ότι τέτοια απόφαση του

Υπουργού Οικονοµικών δεν υπήρχε. Ωστόσο, ακό-

µη και εάν υπήρχε, η άρνηση του δήµου να χορη-

γήσει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

λόγω άσχετης χρηµατικής οφειλής θα ήταν παρά-

νοµη, δεδοµένου ότι στην ενδεικτική απαρίθµηση

του τι νοείται ως «συναλλαγή» στην παράγραφο 2

του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε από την

παράγρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 2753/1999, ανα-

φέρονται οι πάσης φύσεως οικονοµικές συναλλα-

γές ή συναλλαγές που συνδέονται µε την άσκηση

περιουσιακών δικαιωµάτων και όχι, βέβαια, µε την

αστική ή δηµοτολογική κατάσταση ελλήνων πολι-

τών, διότι τέτοια διάταξη θα ήταν ανίσχυρη ως

αντισυνταγµατική. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη κάλεσε τον ∆ήµο

Αλιάρτου να χορηγήσει στον ενδιαφερόµενο το

αιτούµενο πιστοποιητικό, εξασφαλίζοντας παράλ-

ληλα τη βεβαίωση των οφειλόµενων ποσών από

την κατά τόπο αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου
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Οικονοµικών, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εί-

σπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. Ο ∆ήµος ακολούθησε

τις υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη (υπόθε-

ση 3510/2000).

3.4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ζητήµατα εισόδου, παραµονής και εργασίας των

αλλοδαπών έχουν ιδιαίτερα απασχολήσει τον Συ-

νήγορο του Πολίτη ήδη από την έναρξη της λει-

τουργίας του. 

Ωστόσο, τα σχετικά προβλήµατα που εντόπισε

ο Συνήγορος του Πολίτη στις δύο προηγούµενες

ετήσιες εκθέσεις του φαίνεται να παραµένουν αµεί-

ωτα, καθώς το οικείο νοµοθετικό καθεστώς, όταν

δεν έχει ξεπεραστεί από τις ραγδαίες µεταναστευ-

τικές εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας, συχνά

αποδεικνύεται ατελές και αντιφατικό (βλ. παρα-

κάτω 3.4.1). 

Ο Συνήγορος του Πολίτη αντιµετώπισε επίσης

το ειδικό πρόβληµα της αδικαιολόγητα µακρόχρο-

νης κράτησης των υπό απέλαση αλλοδαπών, κα-

θώς και το αδικαιολόγητα χρονίζον πρόβληµα της

ανεπαρκούς υποδοµής των χώρων κράτησης (βλ.

παρακάτω 3.4.2). Αξίζει επίσης να µνηµονευθεί το

πρόβληµα του σεβασµού της προσωπικής ελευθε-

ρίας από φορείς ιδιωτικού δικαίου στους οποίους

έχει ανατεθεί κοινωφελής υπηρεσία, καθώς και οι

παρενέργειες του µέτρου απαγόρευσης της αποδη-

µίας (βλ. παρακάτω 3.4.3).

3.4.1 Το καθεστώς των µεταναστών 
στην Ελλάδα

Το νοµικό πλαίσιο εισόδου και παραµονής αλλο-

δαπών χαρακτηρίζεται από ασυστηµατοποίητες

και συχνά ανεπιεικείς διαδικασίες που εντείνουν

µια κατάσταση ρευστότητας, αβεβαιότητας και

αντιφατικής πρακτικής στη µεταχείριση των αλλο-

δαπών από τη διοίκηση. ∆ιαφάνεια, εκλογίκευση

και χρηστή διοίκηση είναι το τρίπτυχο των αιτη-

µάτων µεταρρύθµισης της διοικητικής πρακτικής

απέναντι στους αλλοδαπούς, µε βάση τα προβλή-

µατα που ανέδειξε η εµπειρία του Συνηγόρου του

Πολίτη. 

Χάριν παραδείγµατος παρατίθενται στη συνέ-

χεια ζητήµατα που αφορούν τη νοµιµότητα και τη

διαφάνεια στις θεωρήσεις εισόδου από τα ελληνικά

προξενεία (3.4.1.1), τις ανεπιεικείς συνέπειες του

νοµοθετικού καθεστώτος έκδοσης αδειών παραµο-

νής ως προς την ασφαλιστική κάλυψη των αιτού-

ντων και τη δυνατότητα παραµονής στην Ελλάδα

των ενήλικων τέκνων των δικαιούχων (3.4.1.2), κα-

θώς και τις πληµµέλειες που παρατηρούνται κατά

τη διαδικασία χορήγησης της «πράσινης κάρτας»

(3.4.1.3). Αναφέρονται επίσης προβλήµατα πρό-

σβασης των δικαιούχων στη διαδικασία παροχής

ασύλου (3.4.1.4), αλλά και περιπτώσεις διοικητικής

γραφειοκρατίας κατά την εξέταση σχετικών αιτη-

µάτων πολιτογράφησης (3.4.1.3). 

3.4.1.1 Θεώρηση εισόδου

Πέραν της συνεχιζόµενης αντιφατικής πρακτικής

που ακολουθείται κατά τη χορήγηση θεωρήσεων

εισόδου λόγω σπουδών (βλ. Ετήσια έκθεση 1999, σ.

74, 99-100), ένα γενικό πρόβληµα που εντόπισε ο

Συνήγορος του Πολίτη στις θεωρήσεις εισόδου

αλλοδαπών από τα κατά τόπους ελληνικά προξε-

νεία ήταν η έλλειψη αιτιολογίας των απορριπτικών

αποφάσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώ-

σεις των Προξενείων Σόφιας και Κωστάντζας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη παρατήρησε ότι η

προφορική αιτιολογία των σχετικών αποφάσεων,

εκτός από την αντίθεσή της προς την κυρωθείσα

από τη χώρα µας Συνθήκη του Σένγκεν, τις σχετι-

κές εγκυκλίους του Υπουργείου Εξωτερικών για την

εφαρµογή της και τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικα-

σίας (άρθρο 16, παράγρ. 1), αφενός δεν έπειθε τους

αιτούντες ως προς τη νοµιµότητά της, αφετέρου

δεν µπορούσε να ελεγχθεί από τις αρµόδιες αρχές.

Και τα δύο παραπάνω προξενεία ανταποκρίθηκαν

θετικά στη σύσταση του Συνηγόρου του Πολίτη για

έγγραφη αιτιολόγηση της απόρριψης των αιτηµά-

των θεώρησης εισόδου, ωστόσο το Προξενείο της

Κωστάντζας, παρά την έγγραφη διαβεβαίωσή του

προς τον Συνήγορο του Πολίτη, δεν απέστειλε

συγκεκριµένη απάντηση στον ενδιαφερόµενο (υπο-

θέσεις 4282/2000, 13443/2000).

3.4.1.2 Άδεια παραµονής

Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε την ευκαιρία να δια-

πιστώσει κάποιες ανεπιεικείς συνέπειες που οφεί-

λονται σε κενά του νοµοθετικού καθεστώτος που

διέπει τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών

παραµονής στη χώρα αλλά και σε γραφειοκρατικές

αγκυλώσεις της διοίκησης. Αξίζει να αναφερθούν

δύο κατηγορίες περιπτώσεων. Η πρώτη αφορά

τέκνα αλλοδαπών, τα οποία αµέσως µόλις ενηλι-

κιωθούν καλούνται να εγκαταλείψουν τη χώρα, µο-

λονότι έχουν προ πολλού διαρρήξει τους δεσµούς

τους µε τη χώρα ιθαγένειας, έχουν ενσωµατωθεί

στην ελληνική κοινωνία και η οικογενειακή τους

εστία βρίσκεται στην Ελλάδα. Η δεύτερη κατηγο-

ρία αναδεικνύει το άδικο καθεστώς που διέπει την

ασφαλιστική κατάσταση των αλλοδαπών για τους

οποίους εκκρεµεί η ανανέωση της άδειας παραµο-

νής στη χώρα. 

Οι νοµικοί δεσµοί µε τη χώρα ιθαγένειας µπο-
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ρεί να διαρραγούν λόγω πολιτειακής αλλαγής. Αυ-

τό συνέβη στην περίπτωση τέκνων έλληνα πολιτι-

κού πρόσφυγα που διέµεναν στην Ελλάδα, έχοντας

συγχρόνως υποβάλει αίτηση πολιτογράφησης.

Μετά την ανακήρυξη όµως της πρώην Γιουγκο-

σλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας ως ανε-

ξάρτητου κράτους, έπαψαν να ισχύουν τα διαβα-

τήριά τους, µε συνέπεια να αδυνατούν να ανανεώ-

σουν τις άδειες παραµονής τους και να καθυστερεί

η διαδικασία εξέτασης της αίτησής τους να πολι-

τογραφηθούν Έλληνες. Οι ενδιαφερόµενοι θα

έπρεπε κανονικά να µεταβούν στη γενέτειρά τους,

πλην όµως, λόγω της αντικαθεστωτικής δράσης

του πατέρα τους, ήταν µάλλον απίθανο να τους

χορηγηθούν νέα διαβατήρια. Τελικά, ύστερα από

εισήγηση του Συνηγόρου του Πολίτη, τους χορη-

γήθηκε άδεια παραµονής από το Υπουργείο ∆ηµό-

σιας Τάξης µε τη διαδικασία της έγκρισης για εξαι-

ρετικούς λόγους, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν.

2713/1999 (υπόθεση 9888/1999). 

Πέραν της εξαιρετικής αυτής περίπτωσης, οι

δεσµοί µε τη χώρα ιθαγένειας µπορεί να έχουν

διαρραγεί λόγω οικογενειακής µετοίκησης και ενη-

λικίωσης των τέκνων στην Ελλάδα, τα οποία ενσω-

µατώνονται µεν στην ελληνική κοινωνία, αλλά αµέ-

σως µόλις ενηλικιωθούν ζουν µε το καθηµερινό

άγχος της άδειας παραµονής. Είναι χαρακτηριστι-

κή η περίπτωση κόρης ζεύγους αλλοδαπών, πολι-

τών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Όταν η ίδια

ήταν τριών ετών, η µητέρα της παντρεύτηκε Έλλη-

να και απέκτησε αυτοδικαίως την ελληνική ιθαγέ-

νεια, σύµφωνα µε τον τότε ισχύοντα Κώδικα Ελλη-

νικής Ιθαγένειας. Ενώ η ενδιαφερόµενη µεγάλωσε

και φοίτησε σε σχολείο στην Ελλάδα, όταν ενηλι-

κιώθηκε απέκτησε άδεια παραµονής, προκειµένου

στη συνέχεια να πολιτογραφηθεί. 

Ωστόσο, η αίτησή της για ανανέωση της άδει-

ας παραµονής απορρίφθηκε, ενηµερώθηκε δε προ-

φορικά από την αστυνοµία ότι έπρεπε να µεταβεί

στη Ρωσία και από εκεί να υποβάλει αίτηση για

προξενική θεώρηση εισόδου, και αυτό µάλιστα

προκειµένου µόνο να της επιτραπεί να επισκεφθεί

την οικογένειά της στην Ελλάδα για σύντοµο χρο-

νικό διάστηµα. Τελικά, το άµεσο πρόβληµα νοµι-

µοποίησης της παραµονής της ενδιαφεροµένης λύ-

θηκε προσωρινά µε τη χορήγηση ετήσιας άδειας

παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σύµφωνα

µε το άρθρο 12 του Ν. 1975/1991 (υπόθεση 8749/

1999).

Η περίπτωση αυτή είναι ενδεικτική των ανεπι-

εικών συνεπειών που δηµιουργεί η ύπαρξη νοµοθε-

τικού κενού στις διατάξεις περί «οικογενειακής συ-

νένωσης». Οι συνέπειες αυτές πλήττουν τα ήδη

ενήλικα τέκνα πολιτογραφηθέντων αλλοδαπών, τα

τέκνα Ελλήνων µε αλλοδαπές από ανυπόστατο

(έως το 1982) πολιτικό γάµο, καθώς και τα τέκνα

Ελληνίδων που γεννήθηκαν σε γάµο µε αλλοδαπό

πατέρα, σύµφωνα µε το προϊσχύσαν δίκαιο. Με

άλλα λόγια, η ισχύουσα νοµοθεσία δεν θεµελιώνει

δικαίωµα παραµονής στη χώρα ενήλικου προσώ-

που που δεν κατέχει ιθαγένεια κράτους-µέλους της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστω και αν ο γονέας του

είναι έλληνας πολίτης και το παιδί έχει µεγαλώσει

στην Ελλάδα και έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική

κοινωνία. Επειδή το ισχύον νοµοθετικό καθεστώς

δεν συµβιβάζεται µε το άρθρο 9 του Συντάγµατος

ούτε µε το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για

τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου που προστατεύουν

την οικογενειακή ζωή, ο Συνήγορος του Πολίτη

προτείνει την τροποποίησή του (βλ. κεφ. ΣΤ΄).

Η σχολαστική εφαρµογή των οικείων νοµοθετι-

κών διατάξεων από τη διοίκηση επιβάλλει την

παρέµβαση του νοµοθέτη και για την ασφαλιστική

κάλυψη όσων υποβάλλουν αίτηµα ανανέωσης της

άδειας παραµονής.

Αλλοδαπός µε µόνιµη διαµονή και εργασία

στην Ελλάδα επί 27 έτη, ασφαλισµένος ο ίδιος και

η οικογένειά του στο Τοπικό Υποκατάστηµα (ΤΥ)

ΙΚΑ Αιγάλεω από το 1972, κατέθεσε εµπρόθεσµα

αίτηση ανανέωσης των ετήσιας διάρκειας αδειών

παραµονής αυτού και των µελών της οικογένειάς

του, οι οποίες έληγαν στις 31.12.1999. Παρόλο

που ήταν ασφαλιστικά ενήµεροι, το ΙΚΑ τούς πλη-

ροφόρησε για τη διακοπή της ασφαλιστικής τους

κάλυψης έως ότου ανανεωθούν οι άδειες παραµο-

νής τους. 

Η άκρως ανεπιεικής αυτή πρακτική επαναλαµ-

βάνεται κάθε χρόνο. Το ΙΚΑ αναγνώρισε τη σοβα-

ρότητα του προβλήµατος, που αφορά µεγάλη κα-

τηγορία αλλοδαπών ασφαλισµένων, στους οποίους

δεν αναγνωρίζεται οποιαδήποτε παροχή σε είδος ή

σε χρήµα έως την ανανέωση της άδειας παρα-

µονής τους, δηλαδή συχνά έως και το πρώτο εξά-

µηνο κάθε έτους, παρόλο που οι ασφαλισµένοι αλ-

λοδαποί καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους.

Οι αρµόδιοι υπάλληλοι όµως, ως υπόλογοι για τα

υπό εκταµίευση ποσά έναντι του δηµοσίου, δίστα-

σαν στην προκειµένη περίπτωση να αποκλίνουν

από την παραπάνω πρακτική χωρίς ρητή εντολή

(υπόθεση 3425/2000). Ωστόσο, σε άλλη περίπτω-

ση (υπόθεση 6733/1999), η ∆ιεύθυνση του ΤΥ ΙΚΑ

Νέας Φιλαδέλφειας πρότεινε τη χορήγηση προσω-

ρινού βιβλιαρίου ασθενείας σε αλλοδαπή ασφαλι-

σµένη που είχε καταθέσει εµπρόθεσµα αίτηση

ανανέωσης της άδειας παραµονής της.

Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε την έκδοση

εγκυκλίου, ώστε οι υπηρεσίες του ΙΚΑ να εφαρµό-

ζουν ενιαία πρακτική απέναντι σε όσους αναµέ-

νουν την ανανέωση της άδειας παραµονής, κατά

το πρότυπο της αρ. 58/4.5.99 εγκυκλίου του ΙΚΑ,
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σύµφωνα µε την οποία οι υπηρεσίες του νόµιµα

εξετάζουν αιτήµατα και χορηγούν παροχές στους

αλλοδαπούς, εφόσον προκύπτει ότι έχουν κατατε-

θεί όλα τα δικαιολογητικά για την έκδοση της

«πράσινης κάρτας» από τον ΟΑΕ∆. Στην πρόταση

αυτή, που υποβλήθηκε στις 20.10.2000, το Υπουρ-

γείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν

είχε απαντήσει ως τις 31.12.2000. 

Η αρχή όµως της χρηστής διοίκησης απαγο-

ρεύει την εξοµοίωση αλλοδαπών που επιδιώκουν

να ανανεώσουν την άδεια παραµονής τους στη

χώρα και των οποίων σχετικό αίτηµα ήδη εκκρεµεί

ενώπιον της αρµόδιας αρχής µε τους αλλοδαπούς

που βρίσκονται παράνοµα στη χώρα. Η σχετική

απαγόρευση συναλλαγής των δηµόσιων υπηρεσιών

µε όσους δεν διαθέτουν νόµιµο τίτλο διαµονής (άρ-

θρο 31, παράγρ. 2 του Ν. 1975/1991) πρέπει να

εφαρµόζεται υπό το φως αυτής της διάκρισης, σε

αρµονία άλλωστε και µε τον Κώδικα ∆ιοικητικής

∆ιαδικασίας (άρθρο 10, παράγρ. 4), που προβλέπει

ότι ο διοικούµενος δεν φέρει συνέπειες, εάν απο-

δεικνύει ότι δεν µπορεί να προσκοµίσει ένα δικαιο-

λογητικό για λόγους που αφορούν την αρµόδια

προς έκδοσή του αρχή (βλ. κεφ. ΣΤ΄).

3.4.1.3 «Πράσινη κάρτα»

Με σχέδιο νόµου που κατατέθηκε προς ψήφιση

κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου του 2000 προ-

βλέπεται νέο σύστηµα χορήγησης αδειών εργα-

σίας. Ωστόσο, η εµπειρία από την εφαρµογή του

προγενέστερου καθεστώτος της «πράσινης κάρ-

τας» (κάρτα παραµονής περιορισµένης χρονικής

διάρκειας, Π∆ 358 και 359/1997) εκ µέρους του

Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού

(ΟΑΕ∆) µπορεί να προσφέρει χρήσιµα διδάγµατα.

Η διαδικασία της «πράσινης κάρτας» είχε µεταβα-

τικό χαρακτήρα και αποσκοπούσε στη νοµιµοποί-

ηση της παραµονής και της εργασίας των αλλοδα-

πών που εισήλθαν παράνοµα στη χώρα έως τις

28.11.1997. 

Η ελλιπής υποδοµή του ΟΑΕ∆ για την υποστή-

ριξη µιας επιχείρησης τόσο ευρείας κλίµακας και η

απουσία συντονισµού µεταξύ των εµπλεκόµενων

φορέων οδήγησαν σε πολύµηνες καθυστερήσεις

και σε ανασφάλεια δικαίου ως προς τις επιµέρους

νοµοθετικές ρυθµίσεις και τις συνέπειές τους. Ήδη

στην Ετήσια έκθεση 1999 (σ. 73), ο Συνήγορος του

Πολίτη είχε επισηµάνει το φαινόµενο της προφο-

ρικής άρνησης εκ µέρους υπηρεσιών του ΟΑΕ∆ να

παραλαµβάνουν δικαιολογητικά που θεωρούσαν

ελλιπή, µολονότι η υπαιτιότητα της έλλειψης δεν

βάραινε τον αιτούντα, αλλά την εκδούσα αρχή.

Από πλήθος αναφορών ο Συνήγορος του Πολί-

τη συµπεραίνει ότι οι αρµόδιες επιτροπές του Ορ-

γανισµού έχουν εφαρµόσει (ενδεχοµένως χωρίς να

φέρουν οι ίδιες την αποκλειστική ευθύνη) µε υπερ-

βάλλουσα αυστηρότητα τις νόµιµες προϋποθέσεις

για τη χορήγηση της «πράσινης κάρτας». Η αυστη-

ρότητα αυτή είχε ως συνέπεια να κατακλυστεί από

αιτήσεις η Ειδική Επιτροπή του ΟΑΕ∆ (του άρ-

θρου 5 του Π∆ 359/1997), αρµόδια για την κατ’

εξαίρεση χορήγηση αδειών εργασίας. Οι καθυστε-

ρήσεις στη λειτουργία της Ειδικής Επιτροπής (δώ-

δεκα µήνες κατά µέσο όρο το 2000), σε συνδυασµό

µε το γεγονός ότι η υποβολή αίτησης ενώπιον της

επιτροπής αυτής δεν νοµιµοποιεί αυτοµάτως και

την παραµονή του αιτούντος στη χώρα, έχουν ως

αποτέλεσµα ότι οι ενδιαφερόµενοι τελούν υπό τον

διαρκή κίνδυνο σύλληψης και απέλασης.

Ειδικότερα, δεδοµένου ότι οι αλλοδαποί που

απασχολούνται παράνοµα δεν µπορούν να αποδεί-

ξουν την εργασία τους παρά µόνο µέσω καταγγε-

λίας στο ΙΚΑ, εµπλέκονται σε πολύµηνη διαδικα-

σία, µε συνέπεια να κινδυνεύουν να χάσουν τις

προθεσµίες για τη νοµιµοποίησή τους, καθώς ο

ΟΑΕ∆ δεν αναστέλλει τις προθεσµίες ούτε δέχεται

ως δικαιολογητικό την καταγγελία προς το ΙΚΑ. Η

συνήθης πρακτική του ΟΑΕ∆ στις περιπτώσεις

αυτές είναι η απόρριψη της αίτησης, εάν δε ο

ενδιαφερόµενος δικαιωθεί από το ΙΚΑ, µπορεί να

προσφύγει στη δευτεροβάθµια Ειδική Επιτροπή.

Ωστόσο, οι επιπτώσεις της πρακτικής αυτής είναι

ιδιαίτερα επαχθείς, δεδοµένου ότι η αρχική απόρ-

ριψη συνεπάγεται την έκπτωση από το καθεστώς

της νόµιµης παραµονής και την ενεργοποίηση της

διάταξης του άρθρου 31 του Ν. 1975/1991, η

οποία απαγορεύει οποιαδήποτε συναλλαγή του

παράνοµα ευρισκόµενου στην επικράτεια αλλοδα-

πού µε δηµόσιες υπηρεσίες. Εφόσον η χορήγηση ή

η ανανέωση της άδειας παραµονής και εργασίας

εξαρτάται από την προσκόµιση ενσήµων ασφαλι-

στικού φορέα και δεδοµένης της σηµασίας που

αποδίδει το κράτος στην πάταξη της παραοικονο-

µίας, η αίτηση θα έπρεπε να γίνεται κατ’ αρχήν

αποδεκτή, µε την προσκόµιση πιστοποιητικού

καταγγελίας προς το ΙΚΑ. Σε περίπτωση δε που ο

αλλοδαπός δεν δικαιωθεί από το ΙΚΑ, η άδεια θα

µπορεί να ανακληθεί.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ασχολήθηκε µε την

υπόθεση αλλοδαπής που κινδύνευε να χάσει τη

δυνατότητα ανανέωσης της κάρτας της, µολονότι

το ΙΚΑ την είχε δικαιώσει σε πρώτο βαθµό, διότι

εκκρεµούσε η κρίση επί της έφεσης του εργοδότη.

Ο Συνήγορος του Πολίτη µεσολάβησε προς το

ΙΚΑ, που δέχθηκε να συζητηθεί κατά προτεραιό-

τητα η έφεση εκτός ηµερήσιας διάταξης (υπόθεση

5695/2000).

Η δυνατότητα προσφυγής σε δεύτερο βαθµό

στην Ειδική Επιτροπή του ΟΑΕ∆ προβλέπεται σε

[ 71 ]

Ε Τ Η Σ Ι Α  Ε Κ Θ Ε Σ Η  2 0 0 0



[ 72 ]

Σ Υ Ν Η Γ Ο Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ  Π Ο Λ Ι Τ Η

ειδική διάταξη. Όµως, κατά την άκρως αµφίβολη

ερµηνεία του ΟΑΕ∆, η κατάθεση της προσφυγής

δεν νοµιµοποιεί την παρουσία του αλλοδαπού στη

χώρα προσωρινά, έως ότου δηλαδή κριθεί η προ-

σφυγή του. Οποιαδήποτε στιγµή, λοιπόν, ο αλλο-

δαπός αυτός µπορεί να συλληφθεί και να απελαθεί,

οπότε το δικαίωµα προσφυγής του στην Ειδική

Επιτροπή καθίσταται δώρον άδωρον. Η κατάσταση

αυτή αντιβαίνει προφανώς στην αρχή του κράτους

δικαίου, καθώς ισοδυναµεί µε ουσιαστική µαταίωση

του συνταγµατικού δικαιώµατος της αναφοράς.

Ο κίνδυνος αυτός της σύλληψης και απέλασης

των αιτούντων επιτείνεται από τη σηµαντική καθυ-

στέρηση που παρατηρείται κατά την εξέταση των

αιτηµάτων από την Ειδική Επιτροπή. Η υπόθεση

που ακολουθεί αποτελεί ακραίο δείγµα ανεπιείκει-

ας και κακοδιοίκησης. 

Αίτηση αλλοδαπού απορρίφθηκε από την πρω-

τοβάθµια επιτροπή του ΟΑΕ∆ στη Ρόδο, µε παρά-

νοµη αιτιολογία. Ο ενδιαφερόµενος προσέφυγε σε

δεύτερο βαθµό στην Ειδική Επιτροπή και επτά

µήνες αργότερα συνελήφθη λόγω έλλειψης τίτλου

νόµιµης παραµονής. Η παρέµβαση του Συνηγόρου

του Πολίτη απέτρεψε την επαναπροώθησή του

στην Αλβανία. Εν τω µεταξύ, η Ειδική Επιτροπή,

αφού αναζήτησε µάταια στο τηλέφωνο τον πρόε-

δρο της πρωτοβάθµιας επιτροπής, αντί να κρίνει

επί της ουσίας, ανέπεµψε το θέµα στην πρωτοβάθ-

µια, µε µνεία της διάταξης που έπρεπε να εφαρµο-

στεί. Η διεκπεραίωση της αναποµπής διήρκεσε

σχεδόν έναν µήνα. 

Η πρωτοβάθµια επιτροπή προέβη σε νέα, πα-

ράνοµη και πάλι, απορριπτική απόφαση, ο δε

ενδιαφερόµενος –κρατούµενος πλέον– υπέβαλε

νέα ένσταση. Η Ειδική Επιτροπή ανέβαλε την

απόφασή της και απέστειλε νέο έγγραφο προς την

πρωτοβάθµια, που ανακάλεσε τελικά την απόφα-

ση. Ύστερα από συνεχή πίεση του Συνηγόρου του

Πολίτη και αφού υπήρξαν και σχετικά δηµοσιεύ-

µατα στον ηµερήσιο Τύπο, ο αλλοδαπός αναγνω-

ρίστηκε ως δικαιούχος «πράσινης κάρτας», αφού

όµως παρέµεινε άδικα υπό αστυνοµική κράτηση

επί δυόµισι µήνες (υπόθεση 14824/2000). 

3.4.1.4 Άσυλο και επαναπροώθηση

Αναγνωρισµένος πολιτικός πρόσφυγας, που διαµέ-

νει εδώ και τέσσερα χρόνια στην Ελλάδα, απηύθυ-

νε έκκληση στον Συνήγορο του Πολίτη προκειµέ-

νου να αποτραπεί η άµεσα επικείµενη επαναπρο-

ώθηση στην Τουρκία της κουρδικής καταγωγής

συζύγου του και του εξάχρονου γιου του.

Παρά τα ελάχιστα χρονικά περιθώρια, τη δυ-

σκολία εντοπισµού των ενδιαφεροµένων και την

αρχική αποστασιοποίηση των εµπλεκόµενων

αστυνοµικών οργάνων, η παρέµβαση του Συνηγό-

ρου του Πολίτη, σε συνδυασµό µε τη συνεργασία

που ακολούθησε µε τους υπεύθυνους της Αστυνο-

µικής ∆ιεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, είχε ως απο-

τέλεσµα τη θετική έκβαση της υπόθεσης. Αφού ο

Συνήγορος του Πολίτη διευκρίνισε την υποχρέωση

των ελληνικών αρχών να διευκολύνουν την πρό-

σβαση στη διαδικασία ασύλου σε όσους το ζητούν,

καθώς και τα δικαιώµατα που έχουν οι αιτούντες

άσυλο (Π∆ 61/1999), οι ενδιαφερόµενοι αφέθηκαν

ελεύθεροι (υπόθεση 8626/2000).

3.4.1.5 Πολιτογράφηση

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη επισηµάνει στις

δύο προηγούµενες ετήσιες εκθέσεις του (βλ. Ετήσια
έκθεση 1998 και Ετήσια έκθεση 1999, σ. 31 κ.ε. και

66 κ.ε. αντίστοιχα) σηµαντικές δυσλειτουργίες στη

διαδικασία πολιτογράφησης (υπέρµετρη καθυστέ-

ρηση, έλλειψη τακτής έγγραφης ενηµέρωσης των

αιτούντων κ.λπ.). 

Από πληθώρα αναφορών συνάγεται µε βεβαιό-

τητα η αφόρητη ταλαιπωρία που υφίστανται οι

αιτούντες πολιτογράφηση, από τους οποίους ζη-

τούνται συνεχώς όχι µόνο συµπληρωµατικά δικαι-

ολογητικά, αλλά και πιστοποιητικά που έχουν µεν

επανειληµµένα προσκοµίσει, πλην όµως η ισχύς

τους έχει λήξει κατά τον χρόνο που η αρµόδια υπη-

ρεσία αρχίζει επιτέλους να εξετάζει την υπόθεσή

τους (το απόσπασµα ποινικού µητρώου αποτελεί

εν προκειµένω χαρακτηριστικό παράδειγµα). Η

υπέρµετρη καθυστέρηση της εξέτασης των αιτήσε-

ων πολιτογράφησης βαρύνει τελικά τους ίδιους

τους ενδιαφεροµένους, οι οποίοι καλούνται να µε-

ριµνούν συνεχώς για την επανειληµµένη επανέκδο-

ση των ίδιων πιστοποιητικών, υποβαλλόµενοι κάθε

φορά στην αντίστοιχη δαπάνη (π.χ. πιστοποιητικά

εκδιδόµενα στο εξωτερικό) αλλά και σε απώλεια

χρόνου που επιβαρύνει περαιτέρω το χρονικό διά-

στηµα εξέτασης του αιτήµατός τους για πολιτο-

γράφηση. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη υπέβαλε προς το

Υπουργείο Εσωτερικών προτάσεις για τη βελτίωση

της διαδικασίας. Σε αυτές περιλαµβάνονται, µετα-

ξύ άλλων, η επισύναψη στις αιτήσεις πολιτογρά-

φησης ενηµερωτικού φυλλαδίου µε όλα τα απαραί-

τητα δικαιολογητικά, καθώς και η εκ νέου έκδοση

πιστοποιητικών που έχουν λήξει µε µέριµνα της

ίδιας της υπηρεσίας που εξετάζει το αίτηµα πολι-

τογράφησης. Για την οικονοµία της διαδικασίας, η

επιβεβαίωση των στοιχείων θα µπορούσε να γίνε-

ται κατά την τελική φάση, δηλαδή όταν όλες οι

υπόλοιπες προϋποθέσεις έχουν ήδη ερευνηθεί, και

µε χρήση τεχνολογιών που εξασφαλίζουν ταχύτατη

απόκριση (π.χ. fax). 



Παρά τη γενική διάθεση συνεργασίας της ∆ιεύ-

θυνσης Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης µε τον

Συνήγορο του Πολίτη, η συγκεκριµένη πρόταση

δεν έγινε αποδεκτή (υποθέσεις 13372/2000,

14783/2000 κ.ά.). 

3.4.2 Κράτηση και φυλάκιση

Οι συνθήκες κράτησης σε αστυνοµικά τµήµατα και

φυλακές απασχόλησαν και πάλι τον Συνήγορο του

Πολίτη, ο οποίος υπέβαλε σχετικές προτάσεις για

τη βελτίωσή τους, που συνάντησαν περιορισµένη

όµως ανταπόκριση (βλ. παρακάτω 3.4.2.2). Ο Συ-

νήγορος του Πολίτη εξέτασε επίσης το πρόβληµα

της παρατεταµένης στέρησης της ελευθερίας αλ-

λοδαπών που τελούν υπό απέλαση, η οποία έχει

διαταχθεί µε δικαστική απόφαση (βλ. παρακάτω

3.4.2.1).

3.4.2.1 Χρονικά όρια κράτησης των 

υπό δικαστική απέλαση αλλοδαπών

Ύστερα από διαβήµατα αλλοδαπών κρατουµένων

στις ∆ικαστικές Φυλακές (∆Φ) Κορυδαλλού και Ιω-

αννίνων, ο Συνήγορος του Πολίτη άρχισε να διε-

ρευνά το ζήτηµα της επί πολλούς µήνες κράτησής

τους εν όψει απέλασης, µολονότι είχαν συµπληρώ-

σει τον χρόνο έκτισης της ποινής τους. Από την

έρευνα προέκυψε ότι η επ’ αόριστον κράτηση των

υπό απέλαση αλλοδαπών υπήρξε η πρακτική συνέ-

πεια της προσθήκης (µε τον Ν. 2721/1999) της

παραγράφου 4 στο άρθρο 74 του Ποινικού Κώδι-

κα (ΠΚ) περί δυνητικής επιβολής από το δικαστή-

ριο του µέτρου της απέλασης. 

Η νέα διάταξη προβλέπει ότι «ο αλλοδαπός,

µέχρι την απέλασή του, εξακολουθεί να παραµένει

κρατούµενος σε ειδικούς χώρους των καταστηµά-

των κράτησης ή θεραπευτικών καταστηµάτων».

Στην πράξη πλέον, µετά την έκτιση της ποινής

τους, οι υπό απέλαση αλλοδαποί παρέµεναν στη

φυλακή, ενώ πριν τεθεί σε ισχύ η παραπάνω διά-

ταξη κρατούνταν στα αστυνοµικά τµήµατα προς

απέλαση.

Για τον λόγο αυτόν ο Εισαγγελέας του Αρείου

Πάγου γνωµοδότησε (γνωµοδότηση 6/2000) ότι

στη δικαστική απέλαση δεν χωρεί πλέον αναλογι-

κή εφαρµογή των διατάξεων της ΚΥΑ που παρεί-

χαν στον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης τη διακριτική

ευχέρεια να αντικαταστήσει µε περιοριστικούς

όρους την κράτηση (σε αστυνοµικά κρατητήρια)

αλλοδαπών που τελούν υπό διοικητική απέλαση

(ΚΥΑ 4803/13/7-α΄/18.6.92 Εξωτερικών, ∆ικαιο-

σύνης, ∆ηµόσιας Τάξης). Έτσι, όµως, το χρονικό

διάστηµα κράτησης των υπό δικαστική απέλαση

αλλοδαπών καθίσταται αβέβαιο και επιµηκύνεται

υπέρµετρα, καθώς η απέλαση συνήθως εµφανίζει

σηµαντικές δυσκολίες (π.χ. µη εξεύρεση προξενι-

κής αρχής για τη χορήγηση ταξιδιωτικού εγγρά-

φου) ή είναι ανέφικτη (π.χ. διεθνής αποκλεισµός

του Ιράν στην περίπτωση των κρατουµένων στη

∆Φ Ιωαννίνων). Κατ’ αυτόν τον τρόπο δηµιουργεί-

ται το αντιφατικό φαινόµενο ο αλλοδαπός να κα-

ταδικάζεται, για παράνοµη είσοδο στη χώρα, σε

ολιγοήµερη ποινή φυλάκισης, να παραµένει όµως

κρατούµενος επί µήνες εν αναµονή της απέλασής

του.

Ο Συνήγορος του Πολίτη παρατήρησε ότι η

τελεολογική ερµηνεία της παραγράφου 4 του άρ-

θρου 74 του ΠΚ καταδεικνύει ότι η κράτηση των

αλλοδαπών εξυπηρετεί διαδικαστικά τον σκοπό

της «άµεσης» απέλασής τους (άρθρο 74, παράγρ. 1

του ΠΚ). Εποµένως, όπως έχει ήδη τεκµηριωθεί

στην αρ. 2/1993 γνωµοδότηση του Εισαγγελέα του

Αρείου Πάγου, επιβάλλεται η κράτηση αυτή να

είναι βραχύχρονη. Επίσης, η σύµφωνη µε το Σύ-

νταγµα ερµηνεία της διάταξης αυτής επιβάλλει ένα

εύλογο χρονικό όριο στην κράτηση όσων έχουν

ήδη εκτίσει την ποινή τους, δεδοµένου ότι η επί

µακρόν στέρηση της ελευθερίας είναι ανεκτή από

τη συνταγµατική τάξη µόνον ως ποινή (άρθρο 7,

παράγρ. 1 και άρθρο 96, παράγρ. 1 του Συντάγµα-

τος) και µάλιστα υπό την περαιτέρω εγγύηση της

αναγκαίας αναλογίας µε την αξιόποινη πράξη, δια-

φορετικά πλήττεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια

(άρθρο 2, παράγρ. 1 του Συντάγµατος). 

Ο Συνήγορος του Πολίτη εισηγήθηκε την τρο-

ποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του

ΠΚ, ώστε να θεσπιστεί ανώτατο χρονικό όριο κρά-

τησης των υπό απέλαση αλλοδαπών µετά την έκτι-

ση της ποινής και να προβλεφθεί ρητά η αρµοδιό-

τητα του οικείου Συµβουλίου Πληµµελειοδικών για

αντικατάσταση της κράτησης µε περιοριστικούς

όρους ύστερα από το πέρας της προθεσµίας αυτής.

Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης δεν απάντησε στο σχε-

τικό πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη. Ωστόσο,

η ΚΥΑ 137954/12.10.00, που εκδόθηκε µετά το

πόρισµα της Αρχής, προέβλεψε τη δυνατότητα

επιβολής περιοριστικών όρων από το Τριµελές

Πληµµελειοδικείο, σε περίπτωση που η απέλαση

δεν είναι εφικτή (υποθέσεις 13821/1999, 12213/

2000 κ.ά.).

3.4.2.2 Συνθήκες διαβίωσης σε κρατητήρια

και φυλακές

Συνεχίζοντας τις επισκέψεις του σε αστυνοµικά

κρατητήρια (βλ. Ετήσια έκθεση 1999, σ. 79), ο

Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε την ανεπάρ-

κεια, λόγω παλαιότητας και στενότητας χώρου, του

κτιρίου όπου στεγάζεται το κρατητήριο του Β΄

[ 73 ]

Ε Τ Η Σ Ι Α  Ε Κ Θ Ε Σ Η  2 0 0 0



Αστυνοµικού Τµήµατος Ηρακλείου Κρήτης. Έως

ότου µεταστεγαστεί το κρατητήριο, διατυπώθηκαν

προς το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και βραχυπρό-

θεσµες προτάσεις για τη βελτίωση της διαβίωσης

των κρατουµένων, όπως η αύξηση των τροφείων και

ο καλύτερος καθαρισµός του χώρου, στις οποίες το

Υπουργείο ανταποκρίθηκε (υπόθεση 12580/1999). 

Ύστερα από αναφορές τριών αλλοδαπών κρα-

τουµένων στη ∆ικαστική Φυλακή (∆Φ) Ιωαννίνων,

οι οποίοι διαµαρτύρονταν για τις συνθήκες κράτη-

σής τους και ιδιαίτερα για την έλλειψη ιατρικής

περίθαλψης, την έλλειψη θέρµανσης, την κακή σίτι-

ση και τον επικρατούντα συνωστισµό, ο Συνήγορος

του Πολίτη διενήργησε επιτόπια αυτοψία, για να

διακριβώσει τους ισχυρισµούς αυτούς. Η σίτιση των

κρατουµένων και η θέρµανση των κοιτώνων αποδεί-

χθηκαν, κατά την ηµέρα της αυτοψίας, επαρκείς.

Επίσης, το κλιµάκιο της Αρχής διαπίστωσε ότι

υπήρχε µόνιµη ιατρός στο σωφρονιστικό κατάστηµα

και ότι είχαν καταγραφεί στα ιατρικά αρχεία επι-

σκέψεις και φαρµακευτική αγωγή των πολιτών που

είχαν προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη. Πλη-

ροφορούµενος ότι υπήρξαν κρούσµατα µεταδοτικής

ασθένειας, ο Συνήγορος του Πολίτη συνέστησε τον

εµβολιασµό των κρατουµένων και πρότεινε την υπη-

ρεσία επισκέπτη ψυχιάτρου στο σωφρονιστικό

κατάστηµα για την επιτόπια κάλυψη των συχνών,

όπως αναφέρθηκε, σχετικών περιστατικών. 

Η βασική πάντως διαπίστωση του Συνηγόρου

του Πολίτη από την επίσκεψη στους χώρους της

∆Φ Ιωαννίνων ήταν ότι η υπερπλήρωση της φυλα-

κής δηµιουργεί συνθήκες αφόρητου συνωστισµού,

σε τέτοιο βαθµό που θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι

συνιστά απάνθρωπη µεταχείριση των κρατουµέ-

νων κατά την έννοια του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής

Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Ενώ η δυ-

ναµικότητα του κτιρίου είναι για 80 κρατουµένους,

ο πληθυσµός της φυλακής υπερβαίνει τους 240. Οι

θάλαµοι δεν επαρκούν, µε αποτέλεσµα να χρησι-

µοποιούνται ως κοιτώνες οι διάδροµοι, στους οποί-

ους είναι τοποθετηµένα αντικριστά διώροφα κρε-

βάτια που στη µέση αφήνουν ένα στενό πέρασµα,

µέσω του οποίου η διέλευση είναι εφικτή µόνον

εφόσον ο διερχόµενος στραφεί πλαγίως.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εισηγήθηκε προς το

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης την άµεση αποσυµφόρηση

της ∆Φ Ιωαννίνων και την ενίσχυσή της µε προ-

σωπικό προς µεγαλύτερη ασφάλεια των εγκλεί-

στων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επισήµανε επί-

σης την ανάγκη αυστηρής τήρησης από τις σωφρο-

νιστικές αρχές των κανόνων του Σωφρονιστικού

Κώδικα (άρθρο 15, παράγρ. 1 του Ν. 2776/1999)

για διαχωρισµό των υπόδικων από τους υπόλοι-

πους κρατουµένους και για ισότιµη µεταχείριση

των κρατουµένων κατά την τοποθέτησή τους σε

εργασία ή σε θέσεις επαγγελµατικής κατάρτισης

(άρθρο 40, παράγρ. 4 και 6 του Ν. 2776/1999).

∆εν υπήρξε απάντηση στις σχετικές προτάσεις που

περιείχε η έκθεση αυτοψίας, η οποία διαβιβάστη-

κε στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και στις σωφρονι-

στικές αρχές Ιωαννίνων στις 25.9.2000 (υποθέσεις

11583/1999, 11585/1999 κ.ά.).

Συνεργασία των σωφρονιστικών αρχών µε τον

Συνήγορο του Πολίτη επιτεύχθηκε σε µεµονωµένες

περιπτώσεις, όπως π.χ. στην περίπτωση κρατουµέ-

νου που είχε µεταχθεί, ύστερα από απεργία πείνας

και σχετική ιατρική γνωµάτευση, στο Ψυχιατρείο

Κρατουµένων Κορυδαλλού. Ο Συνήγορος του

Πολίτη, κατόπιν αιτήµατος του κρατουµένου,

ζήτησε να πληροφορηθεί εάν δυόµισι µήνες µετά

την προαναφερθείσα µεταγωγή, εξακολουθούσε να

συντρέχει ιατρικός λόγος για την κράτησή του στο

ψυχιατρείο ή αντίθετα εάν µπορούσε να µεταχθεί

σε άλλο σωφρονιστικό κατάστηµα, πλησίον του

τόπου κατοικίας του, ώστε να διευκολυνθούν οι επι-

σκέψεις µελών της οικογένειάς του, όπως ζητούσε

ο ίδιος. Η θέση του Συνηγόρου του Πολίτη ήταν

ότι εάν δεν ήταν ιατρικά επιβεβληµένη η ψυχιατρι-

κή νοσηλεία του κρατουµένου, η συνεχιζόµενη

παραµονή του στο ψυχιατρείο αποτελούσε περιορι-

σµό του δικαιώµατός του να εκτίσει την ποινή του

υπό οµαλές συνθήκες. Το αίτηµα του κρατουµένου

έγινε δεκτό (υπόθεση 7740/1999). 

3.4.3 Ελευθερία κίνησης και αποδηµίας

Βασικές εκφάνσεις της φυσικής ελευθερίας του

προσώπου (άρθρο 5, παράγρ. 3 του Συντάγµατος)

είναι η ελευθερία κίνησης χωρίς παρεµπόδιση από

δηµόσια όργανα (βλ. παρακάτω 3.4.3.1) και η

δυνατότητα ελεύθερης εξόδου από τη χώρα (βλ.

παρακάτω 3.4.3.2).

3.4.3.1 Ελευθερία χρήσης κοινωφελών χώρων

που δεν ανήκουν στο δηµόσιο

Το έντονο πρόβληµα της κατοχύρωσης των δικαι-

ωµάτων των πολιτών απέναντι σε ιδιωτικούς φο-

ρείς, στους οποίους ανατίθεται ολοένα και συ-

χνότερα η άσκηση παροχικής διοίκησης, προσέγγι-

σε ο Συνήγορος του Πολίτη στην περίπτωση της

ελεύθερης κίνησης και της ανεµπόδιστης άσκησης

της οικονοµικής ελευθερίας των πολιτών στους

χώρους του νέου µετρό της Αθήνας, που τυπικά δεν

ανήκουν µεν στο δηµόσιο, είναι όµως κοινωφελείς.

Πλανόδιος λαχειοπώλης της πλατείας Οµονοί-

ας στην Αθήνα διαµαρτυρήθηκε για την κατ’ επα-

νάληψη σύλληψή του από ειδικούς φρουρούς της

Ελληνικής Αστυνοµίας µέσα στους υπόγειους χώ-

ρους της πλατείας, οι οποίοι ανήκουν πλέον κατά
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κυριότητα στην Αττικό Μετρό ΑΕ, και την αποµά-

κρυνσή του από εκεί, µε την απειλή ότι την επόµε-

νη φορά θα διωχθεί για αυτοδικία και διατάραξη

της οικιακής ειρήνης της επιχείρησης. Ο Συ-

νήγορος του Πολίτη έκρινε ότι η υπόθεση εµπίπτει

στην αρµοδιότητά του, διότι η Αττικό Μετρό ΑΕ

αποτελεί µεν ανώνυµη εταιρεία, εξαιρούµενη (Ν.

1955/1991) από τις διατάξεις που διέπουν τις επι-

χειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, αλλά χα-

ρακτηρίζεται ρητά ως «επιχείρηση κοινής ωφέλειας

και ισχύουν και σε αυτήν οι κείµενες διατάξεις για

τις επιχειρήσεις αυτές» (άρθρο 2). Εν όψει αυτού

του χαρακτηρισµού της και του γεγονότος ότι κύριο

αντικείµενο της αποστολής της είναι η µεταφορά

προσώπων, υπάγεται στις περιγραφόµενες από το

άρθρο 3, παράγρ. 1 του Ν. 2477/1997 κατηγορίες

κοινωφελών επιχειρήσεων, ο έλεγχος της δράσης

των οποίων ανατέθηκε από τον νοµοθέτη στην αρ-

µοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη. 

Η ιδιοκτησία των εγκαταστάσεων και των χώ-

ρων από την Αττικό Μετρό ΑΕ δεν συνεπάγεται ότι

αυτά αποτελούν ιδιωτικά πράγµατα. Αντίθετα, στο

πλαίσιο της σύγχρονης παροχικής διοίκησης, ο

προορισµός τους επιβάλλει τον χαρακτήρα τους ως

δηµόσιων πραγµάτων και συγκεκριµένα ως ιδιόχρη-

στων γενικής χρήσης από το κοινό. Πρόκειται

δηλαδή για την κατηγορία εκείνων των πραγµάτων

που έχουν ταχθεί στην υπηρεσία ενός δηµόσιου

κοινωφελούς σκοπού (εν προκειµένω της υπόγειας

αστικής συγκοινωνίας), ο οποίος προσδιορίζει και

τις θεµιτές τους χρήσεις από το γενικό κοινό. Πε-

ριορισµοί στις χρήσεις από το κοινό είναι οπωσδή-

ποτε νόµιµοι και αναγκαίοι για την εύρυθµη εκπλή-

ρωση του κοινωφελούς σκοπού. Στο µέτρο όµως

που οι περιορισµοί αυτοί –όπως κατ’ εξοχήν είναι η

αστυνόµευση των χώρων– ή η ρύθµιση εν γένει των

χρήσεων άπτονται συνταγµατικώς κατοχυρωµένων

δικαιωµάτων των χρηστών των υπηρεσιών, θα πρέ-

πει να προέρχονται ή πάντως να έχουν εγκριθεί

από την αρµόδια για την εποπτεία της κοινωφελούς

επιχείρησης δηµόσια αρχή και βέβαια στο πλαίσιο

σχετικής νοµοθετικής εξουσιοδότησης. Σε κάθε

περίπτωση, η ρύθµιση των χρήσεων και οι πράξεις

εφαρµογής της αποτελούν εκδηλώσεις δηµόσιας

εξουσίας και όχι ιδιωτικές ευχέρειες απορρέουσες

από το δικαίωµα κυριότητας της επιχείρησης. 

Με τις επισηµάνσεις αυτές, ο Συνήγορος του

Πολίτη επιδίωξε τη συνεργασία της νοµικής υπη-

ρεσίας της επιχείρησης και τελικά ζήτησε από το

διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας να διευκρινίσει

τη νόµιµη βάση (διάταξη νόµου ή κανονιστική

πράξη της διοίκησης της εταιρείας που έχει εκδο-

θεί µε βάση ειδική νοµοθετική εξουσιοδότηση) της

απαγόρευσης της συγκεκριµένης χρήσης στις

εγκαταστάσεις των υπόγειων σταθµών του µετρό.

Έως τις 31.12.2000 η Αττικό Μετρό ΑΕ δεν είχε

απαντήσει σχετικά µε το θέµα αυτό (υπόθεση

2817/2000). 

3.4.3.2 Παράλειψη άρσης της απαγόρευσης

εξόδου από τη χώρα

Η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ως µέτρο δια-

σφάλισης στρατολογικής υποχρέωσης και (έως την

υιοθέτηση του Ν. 2873/28.12.00) χρεών προς το

δηµόσιο, αποτελεί ιδιαίτερα επαχθή περιορισµό

της ελευθερίας κίνησης και αποδηµίας. Σε κάθε

περίπτωση πάντως, όταν εκλείπουν οι λόγοι επι-

βολής του µέτρου αυτού, είναι επιβεβληµένη η

άµεση άρση του από τη διοίκηση, διότι διαφορετι-

κά ο δυνητικά εµπλεκόµενος διοικούµενος θα συνε-

χίζει να µην µπορεί να ασκήσει το βασικό δικαίω-

µά του για έξοδο από τη χώρα λόγω γραφειοκρατι-

κών αγκυλώσεων ή άλλων παρελκυστικών τακτι-

κών της διοίκησης, όπως συνέβη στις περιπτώσεις

που ακολουθούν. 

∆ύο αναφορές αφορούσαν τη διαδικασία δια-

γραφής από τον ηλεκτρονικό κατάλογο στον οποίο

η ∆ιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας καταχωρίζει τις

ισχύουσες απαγορεύσεις εξόδου. Στην πρώτη πε-

ρίπτωση, το Στρατολογικό Γραφείο Τρίπολης είχε

παραλείψει να ενηµερώσει τη ∆ιεύθυνση Κρατικής

Ασφάλειας για την εκπλήρωση των στρατιωτικών

υποχρεώσεων του ενδιαφεροµένου. Έτσι, δέκα µή-

νες µετά την απόλυσή του από τον στρατό, ο ενδι-

αφερόµενος προσέκρουσε στην άρνηση των αστυ-

νοµικών του αεροδροµίου της Αθήνας να του επι-

τρέψουν την έξοδο από τη χώρα. Στη δεύτερη πε-

ρίπτωση, το λάθος ήταν της ίδιας της ∆ιεύθυνσης

Κρατικής Ασφάλειας, που είχε παραλείψει να δια-

γράψει τον ενδιαφερόµενο από τον ηλεκτρονικό

της κατάλογο, παρά το σχετικό έγγραφο του τελω-

νείου, µε το οποίο είχε προ πολλού αρθεί η απα-

γόρευση εξόδου. 

Σε περιπτώσεις λαθών, η ∆ιεύθυνση Κρατικής

Ασφάλειας δεν αποδέχεται τη διαδικασία άµεσης

τηλεφωνικής συνεννόησης µε τα Στρατολογικά

Γραφεία και τις υπόλοιπες υπηρεσίες, αλλά απαι-

τεί πάντοτε τη χρονοβόρα προσκόµιση πιστοποιη-

τικού, µε το επιχείρηµα ότι το µέτρο της απαγό-

ρευσης εξόδου επιβάλλεται και αίρεται µόνον από

την ίδια τη ∆ιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας, οπότε

δεν έχει καν αρθεί κατά τη στιγµή της προσέλευ-

σης του ενδιαφεροµένου στο αεροδρόµιο, ακόµη

και αν η εγγραφή του στον σχετικό κατάλογο οφεί-

λεται σε παραδροµή άλλης υπηρεσίας. 

Το επιχείρηµα αυτό δεν είναι βάσιµο. Θέση

διοικητικής πράξης απαγόρευσης εξόδου δεν επέ-

χει η εγγραφή στους σχετικούς ηλεκτρονικούς κα-

ταλόγους της ∆ιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας,
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αλλά η προγενέστερη πρωτογενής πράξη της αρ-

µόδιας (στρατολογικής, φορολογικής κ.ο.κ.) αρ-

χής, η οποία τηρεί τη διαδικασία που προβλέπεται

από τις αντίστοιχες ουσιαστικές διατάξεις. Αντί-

στοιχα, η άρση της απαγόρευσης εξόδου έχει ήδη

συντελεστεί µόλις η προς τούτο αρµόδια (στρατο-

λογική, φορολογική κ.ά.) αρχή προβεί στη σχετική

πράξη. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει ακόµη

λάβει χώρα η εναποµένουσα διαγραφή από τον

ηλεκτρονικό κατάλογο, η ∆ιεύθυνση Κρατικής

Ασφάλειας πρέπει να αρκείται σε σχετική ειδοποί-

ηση µε κάθε πρόσφορο τρόπο, χωρίς να απαιτεί

έγγραφο. Κι αυτό γιατί η διοίκηση (και όχι ο πολί-

της) φέρει το βάρος της απόδειξης για τη συνδρο-

µή στοιχείων που θεµελιώνουν περιορισµό ατοµι-

κού δικαιώµατος. Και στις δύο περιπτώσεις, η δια-

γραφή των ενδιαφεροµένων από τον ηλεκτρονικό

κατάλογο της ∆ιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας συ-

ντελέστηκε ύστερα από την παρέµβαση του Συνη-

γόρου του Πολίτη, που συνέστησε στο Υπουργείο

∆ηµόσιας Τάξης την αναθεώρηση της παραπάνω

άκαµπτης πρακτικής, µε στόχο να µην επαναλη-

φθούν παρόµοια φαινόµενα στο µέλλον (υποθέσεις

12766/1999, 3053/2000).

Τον Συνήγορο του Πολίτη απασχόλησε επίσης

η εµµονή (βλ. παρακάτω παράγρ. 4 για τον πρό-

σφατο νόµο) του Υπουργείου Οικονοµικών να δια-

τηρεί το µέτρο της απαγόρευσης εξόδου για εξα-

σφάλιση της απαίτησης πολλαπλών τελών λόγω

λαθρεµπορίας αυτοκινήτου, ενώ µε απόφαση του

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς ανεστάλη

προσωρινά η εκτέλεση αυτής της καταλογιστικής

πράξης. Σύµφωνα µε την αρµόδια διεύθυνση, «η

απαγόρευση εξόδου από τη χώρα ελήφθη για ολό-

κληρη την οφειλή της καταλογιστικής πράξης ανε-

ξαρτήτως του µη ληξιπροθέσµου του 70% αυτής,

λόγω ασκήσεως προσφυγής». Ωστόσο, κατά την

άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη, τίθεται ζήτηµα

νοµιµότητας της διατήρησης του µέτρου, λαµβανο-

µένης υπόψη της αναστολής είσπραξης του (υπο-

λειπόµενου) ποσοστού 30% της οφειλής από το

δικαστήριο επιπλέον του ποσοστού 70% που ανε-

στάλη λόγω άσκησης προσφυγής. Από την έκδοση

της εν λόγω απόφασης δηλαδή, ανεστάλη ολικώς η

εκτέλεση της καταλογιστικής πράξης επί της οποί-

ας ερείδεται η οφειλή, ώστε η εκκαθαρισµένη οφει-

λή κατέστη στο σύνολό της µη απαιτητή.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από τη Γενική

∆ιεύθυνση Τελωνείων να απαντήσει αιτιολογηµένα

εάν στις έννοµες συνέπειες της δικαστικής απόφα-

σης, µε την οποία χορηγείται (ολική) αναστολή

είσπραξης της οφειλής, περιλαµβάνεται και η ανα-

στολή της ισχύος της πράξης µε την οποία επιβλή-

θηκε η απαγόρευση εξόδου, ως διοικητικό µέτρο

που ελήφθη για τη διασφάλιση της είσπραξης της εν

λόγω οφειλής, εν όψει και του σεβασµού της προ-

σωρινής δικαστικής προστασίας (άρθρο 20, παράγρ.

1 του Συντάγµατος, άρθρο 200 επ. Ν. 2717/1999).

Η υπηρεσία ενηµέρωσε τον Συνήγορο του Πολίτη

ότι θα προκαλέσει γνωµοδότηση του Νοµικού Συµ-

βουλίου του Κράτους (υπόθεση 5777/2000). 

3.5 ΠΑΙ∆ΕΙΑ 

Ο Συνήγορος του Πολίτη ασχολήθηκε µε πλήθος

υποθέσεων που αφορούν την τριτοβάθµια εκπαί-

δευση, µε αντικείµενο τόσο τη διαδικασία εισαγω-

γής στην ανώτατη και ανώτερη εκπαίδευση (επιµέ-

ρους κατηγορίες υποψηφίων, εξεταστική διαδικα-

σία) όσο και τα επιµέρους δικαιώµατα σπουδαστών

(υποτροφίες, µετεγγραφές) ή αποφοίτων (αναγνώ-

ριση ακαδηµαϊκών τίτλων αλλοδαπής), ενώ δεν

έλειψαν και υποθέσεις που έθιγαν τα όρια της ακα-

δηµαϊκής ελευθερίας της πανεπιστηµιακής κοινό-

τητας απέναντι στην εποπτεία του Υπουργείου

Παιδείας. Όπως αποτυπώνεται ενδεικτικά στις πε-

ριπτώσεις που ακολουθούν, το κύριο αίτηµα των

υποψηφίων ή των σπουδαστών στις σχετικές ανα-

φορές ήταν η έγκαιρη ενηµέρωση για τα προβλε-

πόµενα δικαιώµατά τους και η δίκαιη και ισότιµη

µεταχείρισή τους από το Υπουργείο Παιδείας και

τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα αντίστοιχα. 

3.5.1 Ειδικές ρυθµίσεις πρόσβασης 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση

Οι κατά καιρούς ρυθµίσεις της πρόσβασης στην

τριτοβάθµια εκπαίδευση καλούνται να ανταποκρι-

θούν στο αίτηµα της ισότιµης µεταχείρισης των

υποψηφίων, δεδοµένου ότι η παιδεία συνιστά βα-

σικό αγαθό που κατοχυρώνεται για όλους στο Σύ-

νταγµα (άρθρο 16). Ωστόσο, η συνταγµατική αρχή

της ισότητας επιβάλλει, κατά την πάγια ερµηνεία

της, την όµοια µεταχείριση των όµοιων καταστά-

σεων και τη διάφορη ρύθµιση των ανόµοιων κατα-

στάσεων. Η πρόβλεψη ειδικών εξεταστικών διαδι-

κασιών για κάποιες κατηγορίες υποψηφίων στα

ΑΕΙ (βλ. παρακάτω 3.5.1.1) και το εύρος των εξαι-

ρέσεων ευνοϊκότερης εισαγωγής στο Ελληνικό

Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (βλ. παρακάτω 3.5.1.2)

ανέδειξαν τη δυσχέρεια της αναζήτησης της ισότη-

τας στην πράξη και επιβεβαίωσαν τη διαπίστωση

ότι ένα ενιαίο σύστηµα πρόσβασης στην εκπαίδευ-

ση κρίνεται τελικά και από την ορθολογικότητα

των εξαιρέσεών του. 

3.5.1.1 Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων

Η ισότητα απέναντι στον νόµο των µαθητών που

επιθυµούν να εισαχθούν στα ανώτατα και ανώτερα
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εκπαιδευτικά ιδρύµατα αποτέλεσε τη δικαιολογη-

τική βάση της εισαγωγής του Ενιαίου Λυκείου του

Ν. 2525/1997 και της κατάργησης των επιµέρους

εξεταστικών ρυθµίσεων. Ωστόσο, η κατάργηση αυ-

τή δεν έλαβε υπόψη κάποιες ιδιαιτερότητες του

σχολικού συστήµατος (ελληνικά σχολεία εξωτερι-

κού, ξένα σχολεία της ηµεδαπής) ή της εξεταστέας

ύλης (εισαγωγή στο Τµήµα Μετάφρασης και ∆ιερ-

µηνείας), µε αποτέλεσµα ορισµένοι υποψήφιοι να

πλήττονται από την άκαµπτη εφαρµογή του νέου

συστήµατος. 

Συγκεκριµένα, η υπερβολικά καθυστερηµένη

κατάργηση του ειδικού καθεστώτος που διείπε

τους µαθητές ελληνικών λυκείων του εξωτερικού,

µόλις τρεις µήνες πριν από το τέλος της σχολικής

χρονιάς, δεν παρέσχε στους θιγόµενους µαθητές το

παραµικρό περιθώριο προσαρµογής στις νέες συν-

θήκες (κατευθύνσεις, επιλεγόµενα µαθήµατα, ύλη,

ξεχωριστές εξετάσεις, ποσοστώσεις). Σε ορισµένα

µάλιστα λύκεια της Γερµανίας οι σχετικές ρυθµί-

σεις γνωστοποιήθηκαν στους τελειόφοιτους µόλις

έναν µήνα πριν από την έναρξη των εξετάσεων. 

Κατά το στάδιο επεξεργασίας της σχετικής

υπουργικής απόφασης, ο Συνήγορος του Πολίτη

επισήµανε ότι η άµεση θέση σε ισχύ των αλλαγών

αυτών, στο µέτρο που έθιγε υποψηφίους οι οποίοι

πιθανώς να είχαν προβεί σε διαφορετικές επιλογές

εάν γνώριζαν τις προθέσεις του Υπουργείου Παι-

δείας, συνιστά δυσµενή αναδροµική ρύθµιση που

εκφεύγει της νοµοθετικής εξουσιοδότησης. Με

βάση αυτό το σκεπτικό, η Αρχή απηύθυνε έγκαιρα

σχετικές εναλλακτικές εισηγήσεις στο Υπουργείο

Παιδείας που θα µπορούσαν να µετριάσουν τις

ανεπιεικείς καταστάσεις. Συνάντησε όµως παντε-

λή έλλειψη κατανόησης εκ µέρους της ∆ιεύθυνσης

Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων. Μετά την

έναρξη των εξετάσεων όλων των κατηγοριών, ο

Συνήγορος του Πολίτη δεν είχε πλέον άλλα περι-

θώρια διαµεσολαβητικής παρέµβασης και κατέ-

στησε σαφές στους θιγοµένους ότι η περαιτέρω

αµφισβήτηση της νοµιµότητας ολόκληρου του

πλέγµατος των εισαγωγικών εξετάσεων είναι

πλέον δυνατή µόνο µε παρέµβαση της διοικητικής

δικαιοσύνης (υποθέσεις 10547/1999, 2100/2000,

5870/2000 κ.ά.). 

Την ίδια τύχη είχε και η επισήµανση του Συνη-

γόρου του Πολίτη ότι η υπουργική απόφαση µε την

οποία διατηρήθηκαν κάποιες ειδικές περιπτώσεις

εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση περιείχε

πρόβλεψη µόνο για τους αλλογενείς και όχι για

τους οµογενείς αλλοδαπούς, οι οποίοι είναι από-

φοιτοι ξένων λυκείων (Ιταλικής, Γερµανικής και

Γαλλικής Σχολής) που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Παρά το γεγονός της άνισης µεταχείρισής τους και

της υποχρέωσης του ελληνικού κράτους να επιφυ-

λάσσει ευνοϊκή µεταχείριση στους οµογενείς σε

σχέση µε τους αλλογενείς αλλοδαπούς, το Υπουρ-

γείο Παιδείας ενέµεινε στην παράλειψη αυτή, απο-

δίδοντάς τη µάλιστα σε αυθεντική γνώση των στό-

χων του νοµοθέτη (υποθέσεις 10855/2000, 11231/

2000, 11278/2000).

Αντίθετα, στην περίπτωση της ειδικής κατηγο-

ρίας των υποψηφίων για το Τµήµα Ξένων Γλωσ-

σών, Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του Ιόνιου Πα-

νεπιστηµίου, η παρέµβαση του Συνηγόρου του

Πολίτη έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση. Συγκε-

κριµένα, οι υποψήφιοι του έτους 2000, οι οποίοι

είχαν ήδη διαγωνιστεί το προηγούµενο έτος µε

ειδικές εξετάσεις για το συγκεκριµένο τµήµα, βρί-

σκονταν σε µειονεκτική θέση σε σχέση µε τους

υποψηφίους για εισαγωγή στα υπόλοιπα ΑΕΙ,

στους οποίους ο Ν. 2525/1997 (άρθρο 2, παράγρ.

7) παρείχε τη δυνατότητα κατοχύρωσης βαθµολο-

γίας σε ορισµένα µαθήµατα. Η αυτόµατη µετάβα-

ση των διαγωνισθέντων για το παραπάνω τµήµα

στο νέο σύστηµα χωρίς µεταβατικές διατάξεις ανά-

λογες εκείνων που είχαν θεσπιστεί για τους υπο-

ψηφίους των γενικών εξετάσεων συνιστούσε άνιση

µεταχείριση. 

Για να αρθεί η ανισότητα αυτή, ο Συνήγορος

του Πολίτη πρότεινε, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του

συστήµατος των γενικών εξετάσεων, τη διενέργεια

ειδικών εισαγωγικών εξετάσεων και την κατοχύρω-

ση βαθµολογίας για τους εξετασθέντες των δύο

προηγούµενων ετών, ζητώντας παράλληλα την

έγκαιρη ενηµέρωση των υποψηφίων, δεδοµένου

ότι κατά τα µέσα του σχολικού έτους δεν γνώριζαν

ακόµη σε ποια µαθήµατα θα εξετάζονταν. Το

Υπουργείο Παιδείας απάντησε στον Συνήγορο του

Πολίτη ότι προέβη τελικά σε ρύθµιση (άρθρο 14,

παράγρ. 36 του Ν. 2817/2000, ΦΕΚ 78 Α΄), µε την

οποία προβλέφθηκε η διεξαγωγή ειδικών εισαγωγι-

κών εξετάσεων κατά το παλαιό σύστηµα για το

Τµήµα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ∆ιερµη-

νείας του Ιόνιου Πανεπιστηµίου (υπόθεση 12859/

1999). 

3.5.1.2 Ευνοϊκή ρύθµιση εισαγωγής 

στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο 

Οι ενδιαφερόµενοι, µόνιµοι κάτοικοι ακριτικών

περιοχών (Καλύµνου και Καστοριάς αντίστοιχα),

υπέβαλαν αίτηση προς το Ελληνικό Ανοιχτό Πανε-

πιστήµιο (ΕΑΠ), προκειµένου να µετάσχουν στη

διαδικασία επιλογής φοιτητών σε προπτυχιακό και

µεταπτυχιακό πρόγραµµα του εν λόγω ιδρύµατος,

σύµφωνα µε την οριζόµενη στο άρθρο 5 του Ν.

2552/1997 διαδικασία, η οποία προβλέπει, µεταξύ

άλλων, ότι κατά την επιλογή προηγούνται όσοι

έχουν µόνιµη κατοικία και διαµονή σε ακριτική
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περιοχή, εφόσον σε αυτή δεν εδρεύει ίδρυµα τριτο-

βάθµιας εκπαίδευσης. Το αίτηµά τους όµως δεν

έγινε δεκτό από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του ιδρύ-

µατος, η οποία, προβαίνοντας σε ερµηνεία της

παραπάνω διάταξης νόµου, αποφάσισε ότι «µόνο

οι ∆ήµοι Αριδαίας, Βεγορίτιδος και Εξαπλατάνου

του Νοµού Πέλλας είναι ακριτικές περιοχές υψη-

λής προτεραιότητας για την επιλογή», µε το σκε-

πτικό ότι µόνον αυτές οι περιοχές είναι ακριτικές

περιοχές στις οποίες δεν εδρεύει ίδρυµα τριτοβάθ-

µιας εκπαίδευσης, σε επίπεδο νοµού. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ύστερα από αλληλο-

γραφία που είχε µε τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του

ΕΑΠ, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η παραπάνω

απόφασή της είναι αµφισβητούµενης νοµιµότητας,

διότι περιορίζει σε τέτοιο βαθµό το πεδίο εφαρµο-

γής της επίµαχης διάταξης, ώστε ουσιαστικά κα-

ταργεί την ευνοϊκή ρύθµιση που περιέχεται σε αυτή

και µαταιώνει τη βούληση του νοµοθέτη, που είναι η

πρόταξη των υποψηφίων, µόνιµων κατοίκων ακριτι-

κών περιοχών έναντι των υπόλοιπων υποψηφίων.

Η εισήγηση του Συνηγόρου του Πολίτη προς

το Υπουργείο Παιδείας ήταν να διευκρινιστεί ή να

τροποποιηθεί η επίµαχη διάταξη, έτσι ώστε να

καλυφθούν οι περιπτώσεις των ακριτικών νησιών

και των υπόλοιπων ακριτικών περιοχών όπου δεν

παρέχονται µεταπτυχιακά προγράµµατα σε επίπε-

δο νοµού. ∆εν υπήρξε απάντηση του Υπουργού

Παιδείας (υποθέσεις 13947/1999, 7547/2000) και

ο Συνήγορος του Πολίτη κατέληξε σε αντίστοιχη

νοµοθετική πρόταση (βλ. κεφ. ΣΤ΄).

3.5.2 Εξεταστική διαδικασία 
και δικαίωµα αναβαθµολόγησης

Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε πολλές αναφο-

ρές συµµετασχόντων στις γενικές εξετάσεις, που

προέβαλαν το θέµα της µη προσήκουσας ενηµέρω-

σής τους (3.5.2.1) καθώς και διάφορες πληµµέλει-

ες της εξεταστικής διαδικασίας, οι οποίες αφορού-

σαν κυρίως τον τρόπο αναβαθµολόγησης των γρα-

πτών τους (3.5.2.2).

3.5.2.1 Ελλιπής ενηµέρωση 

υποψηφίων εξωτερικού 

Το Υπουργείο Παιδείας ενηµέρωσε µε τέσσερις

µήνες καθυστέρηση τα ελληνικά σχολεία της αλλο-

δαπής ότι οι υποψήφιοι της ∆΄ ∆έσµης δεν µπο-

ρούσαν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωµατικών της

Αστυνοµικής Ακαδηµίας. Στον Συνήγορο του Πο-

λίτη προσέφυγε µαθητής της ∆΄ ∆έσµης στη Στουτ-

γάρδη Γερµανίας, ο οποίος είχε δηλώσει δύο µήνες

µετά τη σχετική προκήρυξη του Υπουργείου ∆ηµό-

σιας Τάξης τη σχολή αυτή ως πρώτη προτίµηση,

πληροφορήθηκε όµως ότι δεν µπορούσε να εισα-

χθεί σε αυτή µόλις την πρώτη ηµέρα των εξετάσε-

ων, κατά την οποία κλήθηκε από τον επιτηρητή να

δηλώσει εγγράφως παραίτηση από τη συγκεκριµέ-

νη επιλογή, επί ποινή αποκλεισµού του από τις

εξετάσεις. 

Το Υπουργείο Παιδείας δεν διέγνωσε πρόβλη-

µα, δεδοµένου ότι ο υποψήφιος είχε και δεύτερη

προτίµηση. Αντίθετα, ο Συνήγορος του Πολίτη επι-

σήµανε προς το Υπουργείο Παιδείας ότι η πρωτο-

φανής αυτή έλλειψη έγκαιρης ενηµέρωσης, ανεξάρ-

τητα από την τυχόν ύπαρξη δεύτερης προτίµησης

των εξετασθέντων, επέφερε προφανή ηθική βλάβη

στους ενδιαφερόµενους για τη συγκεκριµένη σχολή

υποψηφίους εξωτερικού, ανατρέποντας τον προ-

γραµµατισµό των σπουδών τους και τον επαγγελ-

µατικό τους προσανατολισµό, αλλά και ενδεχοµέ-

νως υλική βλάβη που αντιστοιχούσε στη δαπάνη

µετάβασης από το εξωτερικό και διαµονής τους

στον τόπο εξετάσεων. Με βάση το σκεπτικό αυτό,

ο Συνήγορος του Πολίτη συνέστησε στο Υπουργείο

Παιδείας την έγκαιρη ενηµέρωση των υποψηφίων

εξωτερικού στο µέλλον (υπόθεση 14083/1999).

3.5.2.2 Πληµµέλειες στη διαδικασία

εξετάσεων

Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε πολλές διαµαρ-

τυρίες για την κρίση του αναβαθµολογητή στις εξε-

τάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ, αλλά και για τη διαδι-

κασία της αναβαθµολόγησης (υποθέσεις 11365/

2000, 11781/2000 κ.ά.).

Ως προς την ουσία του θέµατος, εξηγήθηκε

στους ενδιαφεροµένους ότι ο Συνήγορος του Πο-

λίτη, στο πλαίσιο του ελέγχου νοµιµότητας που

του έχει εµπιστευθεί ο Ν. 2477/1997, αδυνατεί να

υπεισέλθει στις τεχνικού-επιστηµονικού χαρακτή-

ρα κρίσεις που προϋποθέτει η αξιολόγηση ενός

γραπτού δοκιµίου, ώστε να ελέγξει την ορθότητα

αυτής της αξιολόγησης από τους βαθµολογητές ή

τον αναβαθµολογητή. 

Ως προς τη διαδικασία, ο Συνήγορος του Πολί-

τη διαπίστωσε ότι κακώς αµφισβητήθηκε η ευχέ-

ρεια του αναβαθµολογητή να αξιολογεί τα γραπτά

δοκίµια των υποψηφίων δίχως δέσµευση από την

κρίση των δύο πρώτων βαθµολογητών, την οποία

άλλωστε οφείλει να αγνοεί, αφού η αναβαθµολό-

γηση (άρθρα 24 και 25 του Π∆ 246/1997) προϋ-

ποθέτει την κάλυψη των δύο πρώτων βαθµών.

Όµως, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι

κατά την αναβαθµολόγηση υπήρξε άνιση µεταχείρι-

ση των υποψηφίων, καθώς δεν εφαρµόστηκαν οι

ίδιοι κανόνες αναβαθµολόγησης σε όλα τα βαθµο-

λογικά κέντρα (ΒΚ). Ειδικότερα, στον Συνήγορο

του Πολίτη αναφέρθηκε ότι η άνιση αυτή µεταχεί-
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ριση των εξετασθέντων πράγµατι έλαβε χώρα κατά

την αναβαθµολόγηση των γραπτών δοκιµίων του

µαθήµατος της ιστορίας στο 205ο ΒΚ Αιγάλεω,

όπου οι δύο πρώτοι βαθµοί είχαν µεν καλυφθεί,

όπως ακριβώς απαιτούν οι σχετικές διατάξεις, µε

σκοπό τη διασφάλιση της ανεξάρτητης κρίσης του

αναβαθµολογητή, αυτό όµως δεν συνέβη στο σύνο-

λο σχεδόν των υπόλοιπων βαθµολογικών κέντρων,

καθώς η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ενιαίου

Λυκείου είχε ήδη επιτρέψει την αποκάλυψη των

δύο πρώτων βαθµών µε τηλεοµοιοτυπία (fax) της

8ης Ιουνίου 2000, που αναιρούσε προηγούµενη της

6ης του ίδιου µήνα. Το Υπουργείο Παιδείας δεν

έδωσε σαφή απάντηση στον Συνήγορο του Πολίτη

ούτε ως προς το βάσιµο των καταγγελλοµένων ούτε

ως προς τις δυνατότητες επανόρθωσης των πραγ-

µάτων, ώστε να αποκατασταθεί η νοµιµότητα και η

ίση µεταχείριση των υποψηφίων (υποθέσεις 11232/

2000, 1147/2000).

Επίσης, στον Συνήγορο του Πολίτη αναφέρθη-

κε η απουσία αναβαθµολογητή κατά την προφορι-

κή εξέταση υποψηφίου στην ιταλική γλώσσα, παρά

τη ρητή διάταξη του σχετικού διατάγµατος (άρθρο

27, παράγρ. 3 του Π∆ 197/1993) και το γεγονός

ότι τυχόν µεταγενέστερη εµπλοκή του αναβαθµο-

λογητή θα µετέτρεπε αναγκαστικά την αναβαθµο-

λόγηση σε επανεξέταση. Το Υπουργείο Παιδείας

παρέλειψε να επιβεβαιώσει την απουσία αναβαθ-

µολογητή (υπόθεση 12906/1999).

Εκτός όµως από τη διαδικασία αναβαθµολόγη-

σης, στον Συνήγορο του Πολίτη αναφέρθηκαν και

άλλα θέµατα της εξεταστικής διαδικασίας, όπως η

συντριπτική αποτυχία υποψηφίων για µουσικές

σπουδές λόγω του υπερβολικά γρήγορου και χωρίς

τονικότητα ρυθµού υπαγόρευσης του µουσικού κει-

µένου. Το Υπουργείο Παιδείας αρνήθηκε το συ-

γκεκριµένο πρόβληµα, ενηµέρωσε όµως τον Συνή-

γορο του Πολίτη ότι θα ζητήσει τις προτάσεις των

οικείων τµηµάτων ΑΕΙ για την αναµόρφωση των

σχετικών εξετάσεων (υπόθεση 13051/2000). 

3.5.3 ∆ικαιώµατα σπουδαστών 
και αποφοίτων

Θέµατα υποτροφιών, µετεγγραφών και µη αναγνώ-

ρισης αλλοδαπών ακαδηµαϊκών τίτλων (3.5.3.1,

3.5.3.2 και 3.5.3.3 αντίστοιχα) αναφέρθηκαν στον

Συνήγορο του Πολίτη, αναδεικνύοντας περιπτώ-

σεις κακοδιοίκησης εκ µέρους των εµπλεκόµενων,

ως επί το πλείστον πανεπιστηµιακών, αρχών. 

3.5.3.1 Υποτροφίες

Αναφέρονται δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις,

από τις οποίες στην πρώτη η άρνηση χορήγησης

υποτροφίας οφειλόταν σε πληµµελή ενηµέρωση

του δικαιούχου, ενώ στη δεύτερη η αιτιολογία της

απόρριψης του σχετικού αιτήµατος ήταν ελλιπής.

Στην πρώτη περίπτωση, σε διαµαρτυρία πρω-

τεύσασας φοιτήτριας ότι δεν ενηµερώθηκε για τη

δυνατότητα λήψης υποτροφίας από το Πάντειο

Πανεπιστήµιο, ο Συνήγορος του Πολίτη, ερευνώ-

ντας τα γεγονότα και τη σχετική πρακτική του

Πανεπιστηµίου, διαπίστωσε ότι υπήρχε στην ίδια

ακριβώς κατηγορία µε την ενδιαφερόµενη τουλάχι-

στον µία ακόµη επιτυχούσα από τη Βόρεια Ελλά-

δα, η οποία επίσης δεν ενηµερώθηκε για την υπο-

τροφία που θα µπορούσε να διεκδικήσει. Με αυτά

τα δεδοµένα, ο Συνήγορος του Πολίτη κατέληξε

στο συµπέρασµα ότι πράγµατι η διαδικασία που

ακολουθούσε το Πάντειο Πανεπιστήµιο δεν αντα-

ποκρινόταν στις θεµελιώδεις αρχές της χρηστής

διοίκησης και πρότεινε:

α) να συµπεριληφθεί στον κανονισµό υποτρο-

φιών η δυνατότητα ένστασης των επιτυχόντων για

την τυχόν άρνηση χορήγησης υποτροφίας, και 

β) να ενηµερώνονται µε επιστολή όλοι οι επι-

τυχόντες και επιλαχόντες για τη θέση τους στον

κατάλογο υποψήφιων υποτρόφων, στην οποία να

περιλαµβάνεται και κάθε απαραίτητη πληροφορία

για τη διεκδίκηση της υποτροφίας. 

Το Πανεπιστήµιο δεν επέδειξε προθυµία να

επιλύσει το πρόβληµα της συγκεκριµένης επιτυ-

χούσας, για την οποία ο Συνήγορος του Πολίτη,

ύστερα από σχετική σύσταση του Ιδρύµατος Κρα-

τικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), είχε υποδείξει να προ-

στεθεί συµπληρωµατικά στον πίνακα υποψήφιων

υποτρόφων, προκειµένου να καταστεί δυνατή η

εξέταση του αιτήµατός της από το ∆ιοικητικό Συµ-

βούλιο του ΙΚΥ. Ωστόσο, η γενική πρόταση του

Συνηγόρου του Πολίτη για έγγραφη ενηµέρωση

των υποψηφίων έγινε δεκτή εν µέρει, δηλαδή για

τους δικαιούχους που διαµένουν εκτός Αθηνών

(υπόθεση 10686/1999). 

Στη δεύτερη περίπτωση, η Επιτροπή Υποτρο-

φιών του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού

∆υναµικού (ΟΑΕ∆) χορήγησε τέσσερις από τις

πέντε υποτροφίες που είχαν προκηρυχθεί, απορρί-

πτοντας την αίτηση της ενδιαφεροµένης, µε την

απλή µνεία στα πρακτικά ότι η αίτησή της ήταν

αόριστη και παρά το γεγονός ότι η αίτηση πλη-

ρούσε τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη παρατήρησε ότι η

επαρκής, σαφής και ειδική αιτιολογία αποτελεί

απαραίτητο στοιχείο των διοικητικών πράξεων,

ιδιαίτερα όταν επιφέρουν δυσµενείς για τον διοι-

κούµενο συνέπειες. Εν προκειµένω, στα πρακτικά

της επιτροπής θα έπρεπε, όπως συνέβη κατά την

απόρριψη άλλων υποψηφιοτήτων, να είχαν κατα-

γραφεί µε σαφήνεια οι πραγµατικοί και νοµικοί
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λόγοι που προκάλεσαν την απόφασή της. Ο Συνή-

γορος του Πολίτη ζήτησε να επανεξεταστεί η αίτη-

ση της ενδιαφεροµένης και πρότεινε να µη στερη-

θεί την υποτροφία, που δεν είχε χορηγηθεί τελικά

σε κανέναν υποψήφιο, εάν πράγµατι πληρούσε τις

τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις. 

Ο ΟΑΕ∆ χορήγησε την υποτροφία στην ανα-

φερόµενη, επιπλέον αυτών που είχε προκηρύξει

για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος, κρίνοντας επί

της ουσίας την αίτησή της µε βάση την προκήρυξη

(υπόθεση 78/2000). 

3.5.3.2 Μετεγγραφές

Αρκετές αναφορές σπουδαστών και φοιτητών που

περιήλθαν στον Συνήγορο του Πολίτη ανέδειξαν

το πρόβληµα της αόριστης και ελλιπούς αιτιολογί-

ας, που κατά κανόνα συνοδεύει την απόρριψη των

αιτηµάτων µετεγγραφής. Η πληµµέλεια αυτή φαί-

νεται να ευνοείται από το υφιστάµενο νοµοθετικό

πλαίσιο των λόγων µετεγγραφής ή των ρυθµίσεων

περί αντιστοιχίας ορισµένων σπουδών.

Κατ’ αρχήν, ο Συνήγορος του Πολίτη επισή-

µανε ότι η σωρευτική απόρριψη των αιτηµάτων µε-

τεγγραφής µε γενική και αόριστη διατύπωση περί

αναντιστοιχίας των προγραµµάτων σπουδών µετα-

ξύ των τµηµάτων προέλευσης και υποδοχής δεν

συνιστά την προσήκουσα αιτιολογία κατά το άρ-

θρο 10, παράγρ. 1 του Συντάγµατος. Ύστερα από

αναφορά φοιτήτριας του Τµήµατος ∆ιεθνών και

Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπου-

δών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, της οποίας

απορρίφθηκε η µετεγγραφή στο Τµήµα ∆ιεθνών

και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών του Οικο-

νοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ο Συνήγορος του

Πολίτη ζήτησε διευκρινίσεις για την έλλειψη αντι-

στοιχίας µεταξύ των προγραµµάτων σπουδών των

δύο τµηµάτων, επισηµαίνοντας την έλλειψη αιτιο-

λογίας της απορριπτικής πράξης. Το Πρυτανικό

Συµβούλιο και η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος

συνεδρίασαν εκ νέου και ενέµειναν στην απόρρι-

ψη, προβαίνοντας, τέσσερεις µήνες µετά την αρχι-

κή απάντηση στην αιτούσα, σε συγκριτική αξιολό-

γηση της κατεύθυνσης των προγραµµάτων σπου-

δών των δύο τµηµάτων. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, µετά την αιτιολογη-

µένη αυτή απάντηση, την ουσία της οποίας ήταν

αναρµόδιος να αξιολογήσει, θεώρησε ότι η έρευνα

της αναφοράς περατώθηκε, επισηµαίνοντας,

ωστόσο, ότι πλήρης και εξατοµικευµένη αιτιολογία

πρέπει να παρέχεται στους ενδιαφεροµένους ήδη

µε την πράξη της απόρριψης των αιτήσεών τους

για µετεγγραφή (υπόθεση 4921/2000).

Ωστόσο, ακόµη και όταν η διακριτική ευχέρεια

του τµήµατος υποδοχής περιορίζεται από την

ύπαρξη ειδικών ρυθµίσεων αντιστοιχίας πτυχίων,

δεν αποκλείονται τα προβλήµατα ορθής αιτιολόγη-

σης των σχετικών απορριπτικών πράξεων. Το Π∆

299/1997 (άρθρο 2, παράγρ. 1) προβλέπει ότι «...ο

τίτλος ‘Κλασικών Σπουδών’ που αποκτούν οι

εγγραφέντες στο Πανεπιστήµιο της Κύπρου µέχρι

και το ακαδηµαϊκό έτος 1997-1998 αναγνωρίζεται

ως αντίστοιχος µε τον τίτλο σπουδών που απονέ-

µεται από τα Τµήµατα Φιλολογίας µε ειδίκευση

στην Κλασική Φιλολογία των ελληνικών ΑΕΙ». Η

ρύθµιση αυτή αποτέλεσε την αφορµή για την

απόρριψη από το Τµήµα Φιλολογίας του Αριστο-

τελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

αιτηµάτων µετεγγραφής που προήλθαν από το

Πανεπιστήµιο της Κύπρου έπειτα από το χρονικό

σηµείο που αναφέρεται στη διάταξη. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε ότι η ανα-

φορά της διάταξης στη συγκεκριµένη χρονολογία

οφείλεται στη µη ύπαρξη αυτόνοµου πλέον τµήµα-

τος φιλολογίας ύστερα από τη συγχώνευση του

Τµήµατος Κλασικών Σπουδών µε το Τµήµα Φιλο-

σοφίας του Πανεπιστηµίου της Κύπρου και, επο-

µένως, δεν θέτει ζήτηµα περιορισµένης χρονικής

ισχύος ως προς την ουσία του θέµατος της ρυθµι-

ζόµενης αντιστοιχίας. Όµως, το Τµήµα Φιλολο-

γίας του ΑΠΘ ενέµεινε στη γραµµατική ερµηνεία

της διάταξης. Κατόπιν τούτου, ο Συνήγορος του

Πολίτη στράφηκε προς το Υπουργείο Παιδείας, το

οποίο ανταποκρίθηκε θετικά και ζήτησε από το

Πανεπιστήµιο της Κύπρου στοιχεία:

α) για τα επίµαχα προγράµµατα σπουδών,

ούτως ώστε να διαπιστωθεί από τον αρµόδιο φορέα

η αντιστοιχία τους µε ελληνικά πτυχία, και 

β) για τµήµατα που δεν καλύπτονταν από το

υφιστάµενο διάταγµα, προκειµένου να προβεί σε

τροποποίησή του. Το Πανεπιστήµιο της Κύπρου

στη συνέχεια απευθύνθηκε στο ∆ΙΚΑΤΣΑ, το

οποίο αποφάσισε οµόφωνα να αναγνωρίζονται ως

ισότιµοι και αντίστοιχοι προς τα πτυχία που απο-

νέµονται από τα τµήµατα φιλολογίας των ελληνι-

κών ΑΕΙ οι τίτλοι σπουδών του Τµήµατος Κλασι-

κών Σπουδών και Φιλοσοφίας καθώς και του Τµή-

µατος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Πανεπιστηµίου της Κύπρου (υπόθεση 8788/2000).

Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε επίσης την

ευκαιρία να διαπιστώσει την αοριστία του νοµοθε-

τικού πλαισίου των µετεγγραφών εσωτερικού που

πραγµατοποιούνται για οικονοµικούς, κοινωνικούς

και οικογενειακούς λόγους (άρθρο 2 του Ν. 1966/

1991, σε συµπλήρωση του Ν. 1865/1989). Το νοµο-

θετικό αυτό πλαίσιο επιτρέπει τη µετεγγραφή σε

ποσοστό έως 8% των εισακτέων στο τµήµα υπο-

δοχής, µε αποτέλεσµα να προκαλεί αιτιάσεις πολ-

λών παραλειφθέντων για κακή συνεκτίµηση των

περιστάσεων που συνέτρεχαν στην περίπτωσή τους.
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Λόγω της ύπαρξης δικαιωµάτων τρίτων (άρθρο 4,

παράγρ. 2 του Ν. 2477/1997), ο Συνήγορος του

Πολίτη απέσχε από τη συγκεκριµένη διερεύνηση

των σχετικών καταγγελιών, ενηµέρωσε όµως τους

ενδιαφεροµένους ότι είχαν το δικαίωµα να ζητή-

σουν τα στοιχεία της πρόκρισης των συνυποψη-

φίων τους και επισήµανε ότι ο συνυπολογισµός

οικονοµικών, οικογενειακών και κοινωνικών λόγων

µετεγγραφής χωρίς την εξειδίκευση και την ιεράρ-

χησή τους αποκλείει στην πράξη κάθε έλεγχο νοµι-

µότητας και ανοίγει διάπλατα την οδό της αδιαφά-

νειας και της αυθαιρεσίας (υποθέσεις 5126/2000,

5384/2000, 4383/2000 κ.ά.). 

3.5.3.3 Αναγνώριση ακαδηµαϊκών τίτλων 

της αλλοδαπής

∆ιάφορα ΑΕΙ αµφισβητούν έµµεσα ή άµεσα την

κρίση του ∆ΙΚΑΤΣΑ (∆ιαπανεπιστηµιακού Κέ-

ντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδα-

πής). Συγκεκριµένα, αρνούνται να δεχθούν τον

αναγνωρισµένο ως ισότιµο από το ∆ΙΚΑΤΣΑ τίτλο

υποψηφίων για κατάταξη σε ορισµένο εξάµηνο ή

την εξέταση των υποψηφίων σε ορισµένα µαθήµα-

τα – που έχει επίσης καθοριστεί από το ∆ΙΚΑΤΣΑ.

Το αποτέλεσµα είναι ιδιαίτερα ανεπιεικές για τους

αιτουµένους την αναγνώριση του τίτλου τους, αλλά

και αντιφατικό για την έννοµη τάξη, δεδοµένου ότι

το ∆ΙΚΑΤΣΑ έχει θεσπιστεί ως ο µόνος αρµόδιος

φορέας µε βάση τον Ν. 741/1977 για την αναγνώ-

ριση της ισοτιµίας και της αντιστοιχίας ακαδηµαϊ-

κών τίτλων της αλλοδαπής µε τους χορηγούµενους

από τα ελληνικά ΑΕΙ. Χαρακτηριστικά είναι τα

παρακάτω παραδείγµατα:

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ της Μεγάλης Βρετανίας,

αναγνωρισµένου ως ισότιµου από το ∆ΙΚΑΤΣΑ,

υπέβαλε αίτηση κατάταξης στο Τµήµα Αγγλικής

Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Αθη-

νών. Το τµήµα αυτό απέρριψε την αίτηση της εν-

διαφεροµένης, µε την αιτιολογία ότι ο τίτλος σπου-

δών της είναι µεν ισότιµος άλλά όχι αντίστοιχος

προς τους χορηγούµενους από τα ελληνικά ΑΕΙ τί-

τλους, µολονότι η αντιστοιχία δεν τίθεται ως προϋ-

πόθεση στον Ν. 1865/1989, που ορίζει τις προϋ-

ποθέσεις συµµετοχής σε κατατακτήριες εξετάσεις

αποφοίτων πανεπιστηµίου.

Το ∆ΙΚΑΤΣΑ (ως αρµόδιος φορέας µε βάση τις

διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 741/1977), έπειτα

από αίτηση για αναγνώριση ισοτιµίας και αντιστοι-

χίας πτυχίου ΑΕΙ των ΗΠΑ, όρισε 10 µαθήµατα

στα οποία η αιτούσα όφειλε να εξεταστεί επιτυχώς

σε οποιοδήποτε τµήµα ΑΕΙ περιλάµβανε τα µαθή-

µατα αυτά στον οδηγό σπουδών του. Η ενδιαφερό-

µενη υπέβαλε διαδοχικά αιτήσεις εγγραφής σε ηµε-

δαπά ΑΕΙ (Πανεπιστήµια Αιγαίου, Μακεδονίας,

Πειραιά, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) που

διέθεταν τµήµα διοίκησης επιχειρήσεων. Ωστόσο,

όλες οι αιτήσεις της απορρίφθηκαν, µε ποικίλες

αιτιολογίες, όλες παράνοµες. Ορισµένα τµήµατα,

αναφερόµενα στο «επίπεδο σπουδών» της ενδιαφε-

ροµένης, αµφισβητούσαν ουσιαστικά την κρίση του

∆ΙΚΑΤΣΑ ως αρµόδιου φορέα για θέµατα αντι-

στοιχίας και ισοτιµίας.

Σε άλλη περίπτωση, το ∆ΙΚΑΤΣΑ αποφάσισε

την κατάταξη πτυχιούχου πανεπιστηµίου της Με-

γάλης Βρετανίας στο έβδοµο εξάµηνο σπουδών

του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού

Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Όµως, παρά την ύπαρ-

ξη σχετικής πράξης του ∆ΙΚΑΤΣΑ, η ένταξη του

ενδιαφεροµένου προσέκρουσε στην άρνηση του

Τµήµατος. 

Και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις είναι

σαφές ότι, ενώ εκδόθηκαν πράξεις από τον µονα-

δικό αρµόδιο φορέα για την αναγνώριση ισοτιµίας

και αντιστοιχίας τίτλων σπουδών ΑΕΙ της αλλοδα-

πής προς τους χορηγούµενους από ΑΕΙ της ηµεδα-

πής, δηλαδή το ∆ΙΚΑΤΣΑ, οι πράξεις αυτές δεν

εφαρµόστηκαν, διότι η σχετική κρίση αµφισβητή-

θηκε από τα εµπλεκόµενα τµήµατα ΑΕΙ. 

Απευθυνόµενος στα οικεία ΑΕΙ, ο Συνήγορος

του Πολίτη επισήµανε την υποχρέωση συµµόρφω-

σής τους στο περιεχόµενο των πράξεων που εκδί-

δει το ∆ΙΚΑΤΣΑ και πρόσθεσε ότι, σύµφωνα µε

πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας,

η υποχρέωση αυτή δεν αποδυναµώνεται από την

ελευθερία λήψης αποφάσεων για θέµατα οργάνω-

σης και λειτουργίας των ΑΕΙ που κατοχυρώνεται

στον Ν. 1268/1982. 

Η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας

(∆ιεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριµνας)

απέφυγε, µολονότι είναι η εποπτεύουσα αρχή, να

υποδείξει στα εµπλεκόµενα τµήµατα να τηρήσουν

τη νοµιµότητα, επικαλούµενη τη διοικητική και

οργανωτική αυτοτέλεια των ΑΕΙ, στη δε δεύτερη

από τις παραπάνω περιπτώσεις διαβίβασε το θέµα

στο ∆ΙΚΑΤΣΑ, επικαλούµενη εσφαλµένα δική του

αρµοδιότητα. Ο Συνήγορος του Πολίτη συνέστησε

στο Υπουργείο Παιδείας να ασκήσει την προβλε-

πόµενη εποπτεία στις σχετικές πράξεις των τµηµά-

των ΑΕΙ, ωστόσο το Υπουργείο δεν απάντησε (υπο-

θέσεις 1170/2000, 3957/2000 και 10703/2000).

3.5.4 Ακαδηµαϊκή ελευθερία 

Σύµφωνα µε πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της

Επικρατείας, η «πλήρης αυτοδιοίκηση» των ΑΕΙ

(άρθρο 16, παράγρ. 5 του Συντάγµατος) εξαντλεί-

ται στην εξουσία τους να λαµβάνουν τις αποφάσεις

για υποθέσεις τους, µεταξύ των οποίων και αυτές

της επιλογής και της αποµάκρυνσης του διδακτι-
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κού προσωπικού τους, υπό την προϋπόθεση όµως

ότι κινούνται στο πλαίσιο των γενικών κανόνων

που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία των

ΑΕΙ, όπως αυτοί διαµορφώνονται από τον νόµο

και το Σύνταγµα. Στον σεβασµό αυτών των κανό-

νων αποσκοπεί η συνταγµατικώς προβλεπόµενη

άσκηση κρατικής εποπτείας. 

Το θέµα των ορίων της αυτοδιοίκησης, ως

θεσµικής εγγύησης της ακαδηµαϊκής ελευθερίας σε

θέµατα ελέγχου νοµιµότητας της κρίσης των πανε-

πιστηµιακών διδασκάλων, τέθηκε προς τον Συνή-

γορο του Πολίτη µε αφορµή απόφαση του Υπουρ-

γού Παιδείας, η οποία έκρινε ως µη νόµιµη αρνη-

τική κρίση για µονιµοποίηση επίκουρου καθηγητή

στο Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπου-

δών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, επειδή δεν τηρή-

θηκαν οι διατάξεις του νόµου ως προς τη συµπλή-

ρωση µελών του εκλεκτορικού σώµατος. Στη συνέ-

χεια ο φάκελος αναπέµφθηκε προς επανάληψη της

διαδικασίας, ωστόσο η Σύγκλητος του Πανεπιστη-

µίου αποφάσισε την εκτέλεση της αρνητικής από-

φασης για µονιµοποίηση και απέστειλε προς δηµο-

σίευση την πράξη λήξης της θητείας του ενδιαφε-

ροµένου, επειδή η προαναφερόµενη υπουργική

απόφαση εκδόθηκε ύστερα από την εκπνοή της

τρίµηνης προθεσµίας µέσα στην οποία, κατά την

άποψή της, έπρεπε να είχε ασκηθεί ο έλεγχος νο-

µιµότητας από τον αρµόδιο υπουργό. 

Εν τω µεταξύ, µε έγγραφο του αρµόδιου Ειδι-

κού Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας είχε εξη-

γηθεί διεξοδικά στον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου

Κρήτης ότι οι διατάξεις για άσκηση ελέγχου νοµι-

µότητας µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών

µηνών από την περιέλευση της ελεγχόµενης πρά-

ξης στο υπουργείο (άρθρο 2, Ν. 2454/1997) δεν

εφαρµόζονται επί αρνητικής κρίσης για µονιµοποί-

ηση µέλους ∆ΕΠ, αλλά µόνο ως προς τις θετικές

κρίσεις που οδηγούν σε πρυτανική πράξη διορι-

σµού ή µονιµοποίησης.

Ασφαλώς, το θεσµικό πλαίσιο στο οποίο ο νο-

µοθέτης οργανώνει την άσκηση του ελέγχου νοµι-

µότητας από τον αρµόδιο υπουργό δεν επιτρέπεται

να πλήττει τη συνταγµατικώς κατοχυρωµένη ακα-

δηµαϊκή ελευθερία ούτε γενικότερα τις αρχές

οργάνωσης και λειτουργίας των ΑΕΙ που κατοχυ-

ρώνει το Σύνταγµα. 

Ωστόσο, η διασφάλιση της τήρησης των σχετι-

κών διατάξεων εποπτείας δεν θα µπορούσε να έχει

ανατεθεί στα ίδια τα εποπτευόµενα πανεπιστηµιακά

όργανα. ∆ιαφορετικά, η σχέση ελεγχοµένου και ελέγ-

χοντος θα είχε πλήρως αντιστραφεί, µε αποτέλεσµα

να εξουδετερωθεί ο έλεγχος νοµιµότητας που εναπο-

θέτουν το Σύνταγµα και ο νόµος στον εποπτεύοντα

υπουργό, η δε πλήρης αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ να τεί-

νει σε συνταγµατικώς ανεπιθύµητη αυτονοµία. 

Με βάση τις παραπάνω σκέψεις, ο Συνήγορος

του Πολίτη ζήτησε την άρση των συνεπειών της

απόφασης µε την οποία η Σύγκλητος είχε αποφα-

σίσει να αγνοήσει, επειδή εκδόθηκε εκπρόθεσµα,

την προαναφερόµενη υπουργική απόφαση και στη

συνέχεια ο Πρύτανης ανακάλεσε την πράξη λήξης

της θητείας του ενδιαφεροµένου (υπόθεση 966/

2000).

3.6 ΕΡΓΑΣΙΑ

Το δικαίωµα στην εργασία και η σύµφυτη ελευθε-

ρία επιλογής και άσκησης επαγγέλµατος είναι συ-

νταγµατικώς κατοχυρωµένα (άρθρο 5 του Συντάγ-

µατος). Η επαγγελµατική ελευθερία συχνά υπόκει-

ται σε κανονιστικούς περιορισµούς, οι οποίοι πρέ-

πει, ωστόσο, να είναι επαρκώς αιτιολογηµένοι και

να συνάδουν προς την αρχή της αναλογικότητας.

3.6.1 Επαγγελµατική ελευθερία

Ο Συνήγορος του Πολίτη έγινε αποδέκτης αναφο-

ρών που σχετίζονται µε την επιβολή από τον νοµο-

θέτη δυσανάλογα επαχθών περιορισµών σε πολί-

τες, µε αποτέλεσµα την προσβολή του δικαιώµα-

τός τους να συµµετέχουν στην οικονοµική ζωή της

χώρας (βλ. παρακάτω 3.6.1.1), ενώ άλλες αναφο-

ρές επισηµαίνουν οργανωµένα συντεχνιακά συµφέ-

ροντα, τα οποία παρεµποδίζουν την εγγραφή επι-

στηµόνων σε επαγγελµατικούς συλλόγους (βλ.

παρακάτω 3.6.1.2).

3.6.1.1 Περιορισµοί ίδρυσης και λειτουργίας

φροντιστηρίου

Η ∆ιεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουρ-

γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αρνή-

θηκε, κατ’ εφαρµογήν της παραγράφου 4 του ΑΝ

2545/1940, να χορηγήσει άδεια ίδρυσης και λει-

τουργίας φροντιστηρίου ξένων γλωσσών σε συγγε-

νή πρώτου βαθµού δηµόσιου εκπαιδευτικού, ο

οποίος υπηρετούσε στην ίδια πόλη όπου επρόκει-

το να λειτουργήσει το φροντιστήριο (υπόθεση

3364/2000). 

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαµόρφωσε την

άποψη ότι η εν λόγω ρύθµιση, η οποία χρονολογεί-

ται από το 1940, αντιστοιχεί σε διαφορετικές συν-

θήκες παροχής υπηρεσιών παιδείας και σε αστι-

κούς οικισµούς σαφώς µικρότερους από τους σηµε-

ρινούς. Υπό τις σηµερινές συνθήκες η εφαρµογή

της ρύθµισης καθίσταται συνταγµατικώς προβλη-

µατική.

Η ίδρυση και η λειτουργία φροντιστηρίου είναι

επιχειρηµατική δραστηριότητα παροχής υπηρε-

σιών παιδείας, η άσκηση της οποίας αποτελεί ειδι-
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κότερη εκδήλωση της οικονοµικής και επαγγελµα-

τικής ελευθερίας που κατοχυρώνει το άρθρο 5 του

Συντάγµατος και είναι κατ’ αρχήν επιτρεπτή υπό

τους όρους και τους περιορισµούς που θέτει ο κοι-

νός νοµοθέτης.

Εν τούτοις, η δυνατότητα θέσπισης όρων και

περιορισµών στην άσκηση ορισµένης ατοµικής

ελευθερίας δεν είναι απεριόριστη, καθώς πρέπει να

εξυπηρετείται συνταγµατικώς θεµιτός σκοπός,

χωρίς να παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας

ή να θίγεται ο πυρήνας της σχετικής ελευθερίας.

Εν προκειµένω, το γεγονός ότι δεν λαµβάνεται

υπόψη ούτε η συνάφεια του αντικειµένου διδασκα-

λίας των εκπαιδευτικών συγγενών και του ιδιοκτή-

τη του φροντιστηρίου ούτε η βαθµίδα εκπαίδευσης

στην οποία αυτά τα πρόσωπα δραστηριοποιούνται

επιτείνει την ήδη µεγάλη δυσαναλογία του περιο-

ρισµού σε σχέση µε το προσδοκώµενο δηµόσιο

συµφέρον. 

Επιπλέον, ο παραπάνω περιορισµός φαίνεται

να µην είναι καν αναγκαίος, υπό την έννοια ότι το

δηµόσιο συµφέρον της προστασίας των µαθητών

και των γονέων τους, καθώς και των φροντιστη-

ρίων που ήδη λειτουργούν νόµιµα από την αθέµιτη

επιρροή που ενδέχεται να ασκήσει ο διδάσκων

συγγενής του αιτούντος άδεια, είναι δυνατόν να

επιτευχθεί πιο αποτελεσµατικά µε άλλους τρόπους

λιγότερο επαχθείς για τις ατοµικές ελευθερίες. Με

βάση το παραπάνω σκεπτικό, ο Συνήγορος του

Πολίτη προέβη στην υποβολή σχετικής νοµοθετι-

κής πρότασης προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδεί-

ας και Θρησκευµάτων (βλ. κεφ. ΣΤ΄). 

3.6.1.2 Χορήγηση άδειας άσκησης 

επαγγέλµατος και εγγραφή 

σε επαγγελµατικούς συλλόγους

∆ιπλωµατούχοι µηχανικοί πανεπιστηµίων του εξω-

τερικού, οι τίτλοι σπουδών των οποίων αναγνωρί-

στηκαν από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ως ισότιµοι προς τους

απονεµόµενους από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Ιδρύµατα της ηµεδαπής τίτλους σπουδών, υπέβα-

λαν, µε βάση σχετική προκήρυξη, αίτηση συµµετο-

χής στις εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκη-

σης επαγγέλµατος στο ΤΕΕ (υποθέσεις 10430 και

15038/2000). Ωστόσο, ειδοποιήθηκαν προφορικά

από το ΤΕΕ να µην προσέλθουν στις εξετάσεις

λόγω αµφιβολιών ως προς τη διάρκεια των πανεπι-

στηµιακών τους σπουδών στο εξωτερικό. 

Η άρνηση του ΤΕΕ να δεχθεί τους εν λόγω

υποψηφίους ως εξεταζόµενους δεν βασίστηκε σε

επίσηµη απόφαση της διοικούσας επιτροπής του,

ενώ, κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 2690/

1999, οι ενδιαφερόµενοι δεν πληροφορήθηκαν εγ-

γράφως τους λόγους της άρνησης. Παράλληλα, το

∆ΙΚΑΤΣΑ, από το οποίο το ΤΕΕ είχε ζητήσει και

είχε λάβει διευκρινίσεις σχετικά µε τις σπουδές των

υποψήφιων µηχανικών, όντας ο µόνος αρµόδιος

φορέας για την ακαδηµαϊκή αναγνώριση των τίτ-

λων σπουδών της αλλοδαπής καθώς και για την

ουσιαστική κρίση των σπουδών που πραγµατοποι-

ήθηκαν, είχε ήδη αποφανθεί για την ισοτιµία των

τίτλων και ενέµεινε αιτιολογηµένα στην απόφασή

του αυτή.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε στο ΤΕΕ

ότι, σύµφωνα µε την προκήρυξη των εξετάσεων,

είχε υποχρέωση να δεχθεί τους υποψηφίους που

προσκόµισαν αναγνώριση ισοτιµίας του ακαδηµαϊ-

κού τους τίτλου από το ∆ΙΚΑΤΣΑ. Ζήτησε δε να

ενηµερωθούν το συντοµότερο δυνατόν εγγράφως

οι ενδιαφερόµενοι για τους λόγους αποκλεισµού

τους από τις εξετάσεις, διαφορετικά να επιτραπεί

η συµµετοχή τους στην εξεταστική διαδικασία. 

Ωστόσο, το ΤΕΕ όχι µόνον παρέβη την υπο-

χρέωση απάντησης στους ενδιαφεροµένους και

στον Συνήγορο του Πολίτη, αλλά συνέχισε την πα-

ράνοµη πρακτική του, αποκλείοντας για δεύτερη

φορά από τις εξετάσεις έναν από τους δύο υποψη-

φίους, ο οποίος προσήλθε για να συµµετάσχει. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη απηύθυνε πόρισµα

στον εποπτεύοντα Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, επισηµαί-

νοντας ότι ο παράνοµος και αναιτιολόγητος απο-

κλεισµός των ενδιαφεροµένων από τις εξετάσεις

για την άδεια άσκησης επαγγέλµατος µηχανικού

τους στερεί το δικαίωµα να ασκήσουν τη συνταγ-

µατικώς κατοχυρωµένη επαγγελµατική ελευθερία

τους. Εκτιµώντας µάλιστα ότι συντρέχουν αποχρώ-

σες ενδείξεις για διάπραξη ιδιαίτερα σοβαρής πα-

ρανοµίας, ο Συνήγορος του Πολίτη διαβίβασε το

πόρισµα στον αρµόδιο εισαγγελέα, προκειµένου να

εξεταστεί εάν η συµπεριφορά της διοίκησης του

ΤΕΕ συνιστά παράβαση καθήκοντος. 

Τον Συνήγορο του Πολίτη απασχόλησε επίσης

η άρνηση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλο-

νίκης να εγγράψει ως µέλος του Σύριο, πτυχιούχο

οδοντιατρικής ελληνικού πανεπιστηµίου και κάτο-

χο νόµιµης άδειας άσκησης επαγγέλµατος (υπόθε-

ση 15573/2000). Χαρακτηριστική είναι η αυθαίρε-

τη εµµονή του παραπάνω συλλόγου στην αρχική

του άρνηση, κατά παράβαση του νόµου αλλά και

των διεθνών υποχρεώσεων της Ελλάδας σε σχέση

µε τον όρο της αµοιβαιότητας, στη χορήγηση αδει-

ών άσκησης επαγγέλµατος. Ο Συνήγορος του Πο-

λίτη ζήτησε από τον σύλλογο να εγγράψει τον εν-

διαφερόµενο, εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋ-

ποθέσεις. Ο σύλλογος αρνήθηκε, µε την αιτιολογία

ότι η αµοιβαιότητα στη χορήγηση αδειών άσκησης

επαγγέλµατος εξοµοιώνει τους αλλοδαπούς µε

τους έλληνες οδοντιάτρους µόνον όσον αφορά τις

ουσιαστικές προϋποθέσεις και όχι όσον αφορά τη
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διαδικασία. Ισχυρίστηκε µάλιστα ότι επειδή στη

Συρία φέρεται να απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του

οικείου επαγγελµατικού συλλόγου για τη χορήγηση

άδειας άσκησης επαγγέλµατος, θα έπρεπε, αντί-

στοιχα, να απαιτείται σύµφωνη γνώµη του συλλό-

γου και στην Ελλάδα, προκειµένου περί αλλοδα-

πών συριακής ιθαγένειας. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, απευθυνόµενος εκ

νέου στον σύλλογο, επισήµανε ότι η αµοιβαιότητα

υποχρεώνει σε πλήρη εξοµοίωση των αλλοδαπών

µε τους ηµεδαπούς όσον αφορά τις ουσιαστικές

προϋποθέσεις αλλά και τη διαδικασία χορήγησης

άδειας άσκησης επαγγέλµατος. Ειδάλλως, διά της

αµοιβαιότητας θα παρεισαγόταν στη σχετική δια-

δικασία µια ρύθµιση προερχόµενη από αλλοδαπό

δίκαιο και παντελώς άγνωστη στο ελληνικό. Ωστό-

σο, ο σύλλογος ενέµεινε στην αρχική του άρνηση.

3.6.2 Επίταξη προσωπικής εργασίας

Η ιδιοµορφία της πρακτικής στελέχωσης βοηθητι-

κών πλοίων του Πολεµικού Ναυτικού (ΠΝ) µε

ναυτεργατικό προσωπικό, κατ’ εφαρµογήν κοινής

υπουργικής απόφασης, η οποία προβλέπει την υπό

προϋποθέσεις χρήση του µέσου της επίταξης προ-

σωπικής εργασίας για την εξασφάλιση εργατικού

δυναµικού, καθώς και η ασάφεια του εργασιακού

καθεστώτος των επιτάκτων, αναδείχθηκε σε σηµα-

ντικό ζήτηµα που απασχόλησε τον Συνήγορο του

Πολίτη. Η έρευνα της Αρχής επικεντρώθηκε στο

ενδεχόµενο προσβολής συνταγµατικώς κατοχυρω-

µένων εργασιακών δικαιωµάτων και ελευθεριών

και ιδίως του άρθρου 22, παράγρ. 3 του Συντάγµα-

τος, σύµφωνα µε το οποίο απαγορεύεται η ανα-

γκαστική εργασία. 

Ειδικότερα, εργαζόµενοι ως ναυτεργατικό προ-

σωπικό διαφόρων ειδικοτήτων σε βοηθητικά (υδρο-

γραφικά-ωκεανογραφικά) πλοία του Πολεµικού

Ναυτικού, µε διαταγές επίταξης εργασίας της ∆ιεύ-

θυνσης Θαλάσσιων Κρατικών Μεταφορών του

Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ), προσέ-

φυγαν στον Συνήγορο του Πολίτη επισηµαίνοντας

τα προβλήµατα που ανακύπτουν λόγω της ιδιοµορ-

φίας του εργασιακού καθεστώτος τους (υποθέσεις

12787, 13017 και 13518/1999). Οι επίτακτοι επι-

σήµαναν ιδίως: 

α) Τη δυνατότητα διακοπής της σχέσης εργα-

σίας από τον εργοδότη (ΥΕΝ, ΥΕΘΑ/ΓΕΝ εν προ-

κειµένω) µε απλή ανάκληση της σχετικής διαταγής

επίταξης –η οποία ως δυσµενής διοικητική πράξη

µπορεί να ανακαλείται οποτεδήποτε– ακόµη και

όταν οι συγκεκριµένοι επίτακτοι καλύπτουν στην

πράξη πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ΠΝ, και 

β) Την εφαρµογή σε µη στρατιωτικό προσωπι-

κό κανόνων του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα

(ΣΠΚ), ιδίως την εγγραφή σε «ποινολόγιο» και την

έµµεση χρήση του µέσου αυτού για την αιτιολόγη-

ση της λύσης της επίταξης.

Το µέτρο της επίταξης εργασίας προβλέπεται

σε κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) του έτους

1976 των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Εµπορι-

κής Ναυτιλίας και σε πράξεις του υπουργικού συµ-

βουλίου (ΠΥΣ) των ετών 1991 και 1995, που εκδό-

θηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 190 του Ν.

4442/1929, το οποίο προβλέπει την επίταξη λόγω

ναυτικής εκτάκτου ανάγκης ως «…παροχή εις το

Κράτος της χρησιµοποιήσεως (…) προσωπικής

εργασίας απέναντι αποζηµιώσεως, ορισθησοµένης

εκ των υστέρων». Οι εν λόγω ΠΥΣ επέτρεψαν τη

συνέχιση του καθεστώτος των επιτάξεων από το

1976 έως σήµερα, παράλληλα δε αύξησαν τον

αριθµό των επιτάκτων σε 225. 

Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν διαφαίνεται

η ύπαρξη συγκεκριµένης πρακτικής στελέχωσης

των βοηθητικών πλοίων του ΠΝ µε ναυτεργατικό

προσωπικό εκτός των νόµιµων διαδικασιών πρόσ-

ληψης προσωπικού και χωρίς την παροχή αντίστοι-

χων εργασιακών δικαιωµάτων και ελευθεριών. Η

πρακτική αυτή παραβιάζει τη διάταξη του άρθρου

22, παράγρ. 3 του Συντάγµατος, σύµφωνα µε την

οποία «οποιαδήποτε µορφή αναγκαστικής ερ-

γασίας απαγορεύεται», ενώ το ιδιόµορφο καθεστώς

της επίταξης προσωπικών υπηρεσιών επιτρέπεται,

εφόσον προβλέπεται από ειδικό νόµο και µόνο «σε

περίπτωση πολέµου ή επιστράτευσης ή για την

αντιµετώπιση αναγκών της άµυνας της χώρας…».

Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της αρ. 29

∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας, που κυρώθηκε µε

τον Ν. 2079/1952 και υπερισχύει κάθε άλλης αντί-

θετης νοµοθετικής διάταξης, επιτρέπεται η ανα-

γκαστική εργασία «µόνον αν εβεβαιώθη προηγου-

µένως (…) γ) ότι κατέστη αδύνατος η εξεύρεσις

εθελουσίως προσφεροµένων εργατικών χειρών διά

την εκτέλεσιν της εν λόγω υπηρεσίας ή εργασίας,

παρά την προσφοράν µισθών και όρων εργα-

σίας…». Τέλος, σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία

του Συµβουλίου της Επικρατείας, η επίταξη προ-

σωπικής εργασίας, ως προσωρινό µέτρο, πρέπει να

αίρεται αµέσως όταν εκλείψουν οι έκτακτες περι-

στάσεις που την υπαγορεύουν. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε µε έγ-

γραφό του προς τους αρµόδιους υπουργούς Εµπο-

ρικής Ναυτιλίας και Εθνικής Άµυνας, µε αίτηµα τη

διευθέτηση του ζητήµατος της στελέχωσης των

βοηθητικών πλοίων του ΠΝ. Το Υπουργείο Εµπο-

ρικής Ναυτιλίας, το οποίο είναι αρµόδιο να εκδίδει

και να αίρει τις διαταγές επίταξης, απάντησε ότι

για το σύνολο των σχετικών ζητηµάτων είναι αρµό-

διο το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού του Υπουργείου

Εθνικής Άµυνας (ΥΕΘΑ/ΓΕΝ). Ο Υπουργός Εθνι-
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κής Άµυνας µε επιστολή του αναγνώρισε «ότι οι

επίτακτοι στην πραγµατικότητα καλύπτουν πάγιες

και διαρκείς ανάγκες του Πολεµικού Ναυτικού,

προσφέροντας εργασία που εκφεύγει της φιλοσο-

φίας του θεσµού της επίταξης εργασίας». Υποστή-

ριξε, ωστόσο, ότι για τη µεταβολή του εργασιακού

αυτού καθεστώτος απαιτείται η σύµπραξη διαφό-

ρων συναρµόδιων υπουργείων και κατέληξε στην

πρόταση να περιληφθεί σχετική ρύθµιση στον Ν.

2839/2000, στον οποίο όµως δεν περιλήφθηκε

τελικά καµία σχετική διάταξη.

Παράλληλα, το ΓΕΝ θεωρεί την κατηγορία του

επίτακτου προσωπικού ως υπαγόµενη στις ποινι-

κές και πειθαρχικές διατάξεις που διέπουν το

στρατιωτικό προσωπικό του ΠΝ, µε αποτέλεσµα

την εφαρµογή µέτρων που δεν προσιδιάζουν σε

ιδιώτες εργαζοµένους. Ωστόσο, η αρ. 144/1996

απόφαση του Ναυτοδικείου Πειραιώς έχει ήδη

κρίνει ότι «…οι διατάξεις του άρθρου 230 του Ν.

4442/1929, όπου αναφέρονται στην εφαρµογή

των πειθαρχικών και ποινικών διατάξεων του

Πολεµικού Ναυτικού στο επίτακτο προσωπικό,

[δεν] ευρίσκουν πεδίο εφαρµογής… στους επιτασ-

σόµενους για υποχρεωτική εκτέλεση κάποιας

εργασίας της ειδικότητας ή καταλληλότητάς τους

(άρθρο 190, παράγρ. 1β του ιδίου ως άνω νόµου)». 

Εν τούτοις, η διεξαγωγή της πειθαρχικής διαδι-

κασίας από τα αµέσως ιεραρχικώς προϊστάµενα

όργανα πολλές φορές δεν στηρίζεται καν στον

ΣΠΚ, αλλά είναι αυθαίρετη, προφορική, χωρίς τη

δυνατότητα γνώσης και λήψης αντιγράφων των

δυσµενών στοιχείων του φακέλου από τον πειθαρ-

χικά διωκόµενο και χρησιµοποιείται από την υπη-

ρεσία για να δικαιολογεί, έµµεσα, µεµονωµένες

λύσεις επιτάξεων. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, εκτιµώντας ότι το

µέτρο της επίταξης προσωπικής εργασίας δεν είναι

πλέον συνταγµατικώς ανεκτό, υπέβαλε σχετική

πρόταση προς το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, που

έχει τη νοµοθετική πρωτοβουλία (βλ. κεφ. ΣΤ΄). 

3.6.3 Επαγγελµατική κατοχύρωση 
αποφοίτων ιδιωτικών σχολών 
και σχολών που έχουν καταργηθεί

Το ζήτηµα της κατοχύρωσης των επαγγελµατικών

δικαιωµάτων των κατόχων τίτλων σπουδών µετα-

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αποτέλεσε αντικεί-

µενο ευρείας κατηγορίας αναφορών που υποβλή-

θηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη. Ειδικότερα, η

Αρχή διερεύνησε τις δυσµενείς συνέπειες που

δηµιουργεί για τους αποφοίτους ιδιωτικών σχολών

αναγνωρισµένων από το κράτος η χορήγηση αδια-

βάθµητων τίτλων σπουδών (βλ. 3.6.3.1), καθώς και

την άνιση µισθολογική µεταχείριση που υφίστα-

νται απόφοιτοι κρατικών σχολών που έχουν

καταργηθεί (βλ. παρακάτω 3.6.3.2).

3.6.3.1 Κατοχύρωση επαγγελµατικών 

δικαιωµάτων αποφοίτων ιδιωτικών σχολών

κινηµατογραφίας-τηλεόρασης

Κάτοχοι πτυχίου σκηνοθεσίας ιδιωτικής σχολής

κινηµατογράφου τριετούς φοίτησης, αναγνωρισµέ-

νης από το ελληνικό κράτος και ενταγµένης στην

τριτοβάθµια εκπαίδευση σύµφωνα µε τον Ν.

1158/1981, υπέβαλαν τους τίτλους σπουδών τους

στο Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ),

προκειµένου να αναγνωριστούν ως ισότιµοι προς

τους απονεµόµενους από σχολές τριτοβάθµιας

εκπαίδευσης τίτλους σπουδών (υποθέσεις 556,

1420 και 8268/2000).

Ο Ν. 1158/1981 προβλέπει την έκδοση προε-

δρικών διαταγµάτων (Π∆) που θα ρυθµίζουν τις

διαβαθµίσεις των τίτλων σπουδών που απονέµο-

νται από τις ανώτερες δηµόσιες και ιδιωτικές σχο-

λές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Μολονότι έχουν

ήδη εκδοθεί τα Π∆ που αφορούν τις σχολές δρα-

µατικής τέχνης και χορού, δεν έχει ακόµη εκδοθεί

το Π∆ για τις σχολές κινηµατογραφίας-τηλεόρα-

σης, µε αποτέλεσµα το ΙΤΕ να αναγνωρίζει τους

χορηγούµενους από αυτές τίτλους σπουδών ως

αδιαβάθµητους και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

των αποφοίτων των σχολών αυτών να στερούνται

νοµοθετικής κατοχύρωσης. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη απηύθυνε πόρισµα

στο Υπουργείο Πολιτισµού, εισηγούµενος την

έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων, καθώς και

τη ρύθµιση του θέµατος ισοτίµησης των χορηγού-

µενων από τις εν λόγω σχολές τίτλων σπουδών. Το

τελευταίο θα µπορούσε να γίνει µε έκδοση κανονι-

στικής πράξης που θα αποδεσµεύει την αρµοδιό-

τητα του ΙΤΕ για αναγνώριση ισοτιµίας πτυχίων

προερχόµενων από τις παραπάνω σχολές, από την

έκδοση των εν λόγω προεδρικών διαταγµάτων.

Μολονότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτι-

σµού θεωρούν ότι το ζήτηµα υπάγεται στην ανέλε-

γκτη διακριτική ευχέρεια της πολιτικής ηγεσίας, το

ΙΤΕ επέδειξε τελικά ευελιξία και παρέσχε στους

ενδιαφεροµένους την αιτούµενη ισοτιµία προς

πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης.

3.6.3.2 Άνιση µισθολογική µεταχείριση 

πτυχιούχων ΚΑΤΕΕ παρά την ισοτιµία 

των τίτλων σπουδών τους µε πτυχία ΤΕΙ

Επικαλούµενη διάταξη της από 10.6.1999 Εθνικής

Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ), η διοί-

κηση του ΟΤΕ Σερρών αρνήθηκε να ικανοποιήσει

αίτηµα υπαλλήλου της (όµοιο µε εκείνο άλλων 24
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συναδέλφων του) για ένταξή του σε ανώτερο µισθο-

λογικό κλιµάκιο, παρά την ισοτιµία του πτυχίου

που του έχει απονεµηθεί από σχολή των Κέντρων

Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαί-

δευσης (ΚΑΤΕΕ), που έχει πλέον καταργηθεί, προς

τα πτυχία των ΤΕΙ (υπόθεση 6668/1999). Η εν λό-

γω σύµβαση προβλέπει την κατάταξη των πτυχιού-

χων ανώτερης διετούς εκπαίδευσης που εργάζονται

στην ΟΤΕ ΑΕ σε µισθολογικό κλιµάκιο κατώτερο

εκείνου των πτυχιούχων ανώτερης τριετούς εκπαί-

δευσης.

Η παραπάνω πρόβλεψη εισάγει ως κριτήριο

για την υπαγωγή σε ανώτερο µισθολογικό κλιµάκιο

τα πραγµατικά έτη σπουδών, διάκριση η οποία

θέτει ζήτηµα ισότητας, στο µέτρο που η διαφορε-

τική διάρκεια σπουδών νοείται ως εκ των υστέρων

κριτήριο επιπέδου κατάρτισης, ενώ η ίδρυση και η

λειτουργία των ΤΕΙ υπήρξε απλώς ένα µέτρο ανα-

διοργάνωσης της ίδιας τεχνικής-επαγγελµατικής

εκπαίδευσης που έως κάποια χρονική στιγµή πα-

ρείχαν τα ΚΑΤΕΕ και ΚΑΤΕ, στα οποία είχαν φοι-

τήσει οι ενδιαφερόµενοι, µη έχοντας τότε άλλη

επιλογή. Η ρύθµιση της από 10.6.1999 ΕΣΣΕ δεν

µπορεί να έχει εφαρµογή σε όσους έχουν επιτύχει

αναγνώριση ισοτιµίας πτυχίων κατ’ εφαρµογήν του

άρθρου 5 του Ν. 1865/1989. Το πεδίο εφαρµογής

της εξαντλείται σε όσους δεν έχουν φροντίσει για

την αναγνώριση ισοτιµίας, καθώς και σε αυτούς

για τους οποίους ενδεχοµένως δεν προβλέπεται

τέτοια δυνατότητα.

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, ο Συνήγορος

του Πολίτη απηύθυνε προς τη διοίκηση της ΟΤΕ

ΑΕ τη σύσταση να κάνει δεκτό το αίτηµα του εν-

διαφεροµένου. Η διοίκηση, ωστόσο, ενέµεινε στην

αρχική της άρνηση, επικαλούµενη την άµεση και

αναγκαστική ισχύ των ΕΣΣΕ, γεγονός που οδήγη-

σε την Αρχή στη σύνταξη και τη διαβίβαση πορί-

σµατος προς τον εποπτεύοντα υπουργό.

3.7 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΕΣΘΑΙ

Το δικαίωµα της σύστασης ενώσεων (δικαίωµα του

συνεταιρίζεσθαι, άρθρο 12 του Συντάγµατος) απα-

σχόλησε τον Συνήγορο του Πολίτη κυρίως στην

αρνητική του µορφή, δηλαδή ως ελευθερία µη συµ-

µετοχής σε ένωση (βλ. παρακάτω 3.7.1). Επίσης, ο

Συνήγορος του Πολίτη είχε την ευκαιρία να προ-

σεγγίσει τα όρια της ελευθερίας συµµετοχής στη

διοίκηση µιας ένωσης (βλ. παρακάτω 3.7.2).

3.7.1 Ελευθερία µη προσχώρησης 
σε ενώσεις και αποχώρησης από αυτές

Η υποχρεωτική εγγραφή σε επαγγελµατικούς συλ-

λόγους, τους οποίους ο νόµος περιβάλλει µε τη νο-

µική µορφή των νοµικών προσώπων δηµοσίου

δικαίου, δεν θεωρείται ότι προσβάλλει το δικαίωµα

του συνεταιρίζεσθαι, διότι αποσκοπεί στην οργά-

νωση ενός επαγγέλµατος. Ωστόσο, τόσο η προ-

σχώρηση όσο και η αποχώρηση από συγκεκριµένο

επάγγελµα είναι θέµα της ελεύθερης επιλογής των

ενδιαφεροµένων και απορρέει από την κατοχύρω-

ση της οικονοµικής ελευθερίας (άρθρο 5, παράγρ.

1 του Συντάγµατος). Η υποχρέωση συµµετοχής

στον οικείο επαγγελµατικό σύλλογο καλύπτει µεν

τους υποψηφίους να ασκήσουν το συγκεκριµένο

επάγγελµα, όχι όµως όσους επιλέγουν άλλη απα-

σχόληση. Αρνούµενοι να δεχθούν την εκούσια δια-

γραφή µελών τους, οι επαγγελµατικοί σύλλογοι

παραβλέπουν ότι η επιλογή αποσύνδεσης από το

αντίστοιχο επάγγελµα συµπαρασύρει και την ιδιό-

τητα του µέλους, όπως συνέβη στα παραδείγµατα

που ακολουθούν, για τα οποία ο Συνήγορος του

Πολίτη κατέληξε σε εισήγηση νοµοθετικής ρύθµι-

σης (βλ. κεφ. ΣΤ΄). 

3.7.1.1 Μη διαγραφή µηχανικού από το

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)

∆ιπλωµατούχος µηχανικός µεταλλείων-µεταλλουρ-

γός υπέβαλε αίτηση διαγραφής από µέλος του

ΤΕΕ και από το Ταµείο Συντάξεως Μηχανικών

και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε), δι-

ότι δεν είχε ασκήσει ούτε είχε πρόθεση να ασκήσει

στο µέλλον το επάγγελµα του µηχανικού. Το ΤΕΕ,

κατά παράβαση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικα-

σίας, παρέλειψε να απαντήσει στην αιτούσα. Ο

Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε την παράλειψη

και το ΤΕΕ προέβη σε απόρριψη του αιτήµατος

της ενδιαφεροµένης, µε την αιτιολογία ότι δεν υφί-

σταται ειδική ρύθµιση για την εκούσια αποχώρη-

ση-διαγραφή µελών από το µητρώο του στις δια-

τάξεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουρ-

γία του (Π∆ 27/1926 και Ν. 1486/1984).

Ο Συνήγορος του Πολίτη, έχοντας και στο

παρελθόν γίνει αποδέκτης σειράς αναφορών που

σχετίζονται µε το θέµα της διαγραφής µελών από

τα µητρώα του ΤΕΕ, ως προϋπόθεση για την επα-

κόλουθη διαγραφή αυτών και από το ΤΣΜΕ∆Ε, και

έχοντας ήδη προβεί στην έκδοση σχετικού πορί-

σµατος (υπόθεση 4080/1999), απευθύνθηκε εκ νέ-

ου εγγράφως στο ΤΕΕ. Στο σχετικό της έγγραφο, η

Αρχή επισήµανε ότι η άρνηση διαγραφής µέλους

παραβιάζει το συνταγµατικώς κατοχυρωµένο δικαί-

ωµα της ελευθερίας συµµετοχής σε σωµατεία ή σε

άλλους συλλογικούς φορείς της επιλογής του πολί-

τη, καθώς και της δυνατότητας ελεύθερης αποχώ-

ρησης µελών από αυτά (άρθρο 12 του Συντάγ-

µατος, ΣτΕ 2540/1999). Eν τω µεταξύ η αιτούσα

υπέβαλε αίτηση ακύρωσης στο Συµβούλιο της Επι-
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κρατείας για την απόρριψη του αιτήµατός της, µε

συνέπεια να διακόψει ο Συνήγορος του Πολίτη την

έρευνά του λόγω εκκρεµοδικίας (άρθρο 3, παράγρ.

3 του Ν. 2477/1997) (υπόθεση 8525/2000). 

3.7.1.2 Υποχρεωτική εγγραφή πτυχιούχων

χηµείας στην Ένωση Ελλήνων Χηµικών

Η Ένωση Ελλήνων Χηµικών (ΕΕΧ) απέρριψε το

αίτηµα µελών της να προβεί σε διαγραφή τους και

εξακολούθησε να τους καταλογίζει τις οφειλόµενες

ετήσιες συνδροµές. Ο Ν. 1804/1988 προβλέπει

ότι ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και

επαγγελµατικός σύλλογος, η ΕΕΧ εγγράφει υπο-

χρεωτικά ως µέλη τους πτυχιούχους τµηµάτων

χηµείας των ΑΕΙ, παρέχοντάς τους αποκλειστικά,

σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγρ. 1 του Συντάγµα-

τος, τη δυνατότητα να ασκούν το επάγγελµα του

χηµικού. Ο νόµος δεν διευκρινίζει σαφώς το καθε-

στώς διαγραφής ή την περίπτωση αναστολής της

ιδιότητας του µέλους, όταν εκφράζεται ανάλογη

επιθυµία από µέλος λόγω µη ενασχόλησής του µε

το επάγγελµα του χηµικού. Ωστόσο, ο Συνήγορος

του Πολίτη επισήµανε ότι δεν είναι αναγκαία στην

περίπτωση αυτή η ύπαρξη ρητών διατάξεων περί

αποχώρησης, διαγραφής ή αναστολής της ιδιότη-

τας του µέλους της ΕΕΧ. Το γεγονός ότι κάποιος

έχει απλώς λάβει πτυχίο χηµικού δεν συνεπάγεται

αυτοµάτως ότι επέλεξε να ασκήσει το αντίστοιχο

επάγγελµα. Εφόσον η εγγραφή καθίσταται υποχρε-

ωτική για τους συγκεκριµένους πτυχιούχους, χωρίς

να απαιτείται να έχουν και αντίστοιχη επαγγελµα-

τική απασχόληση, τίθεται ζήτηµα συνταγµατικότη-

τας της σχετικής διάταξης, όσον αφορά την (αρνη-

τική) ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίω-

µα στην παιδεία και στην επιστηµονική έρευνα

(άρθρα 12 και 16 του Συντάγµατος).

Η ΕΕΧ απάντησε στον Συνήγορο του Πολίτη

ότι µελετά το ενδεχόµενο να εισηγηθεί νοµοθετική

πρόβλεψη των περιπτώσεων διαγραφής ή αναστο-

λής της ιδιότητας µέλους της. Πρόσθεσε, ωστόσο,

ότι δεν συµφωνεί µε την αµφισβήτηση της συνταγ-

µατικότητας της υποχρεωτικής εγγραφής των πτυ-

χιούχων χηµικών. Ο Συνήγορος του Πολίτη απηύ-

θυνε πόρισµα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, εµµένο-

ντας στις αρχικές του θέσεις. Ο αρµόδιος Υφυ-

πουργός ανταποκρίθηκε, ζητώντας από την ΕΕΧ

να εισηγηθεί αντίστοιχη νοµοθετική συµπλήρωση

των καταστατικών της διατάξεων (υποθέσεις

4157/2000, 13786/2000).

3.7.2 Περιορισµοί συµµετοχής σε ενώσεις

Προβληµατικός είναι ο καθορισµός των ορίων των

περιορισµών συµµετοχής που επιβάλλει ο κατα-

στατικά προβλεπόµενος σκοπός ενώσεων προσώ-

πων, οι οποίες έχουν οργανωθεί µε τη µορφή νοµι-

κών προσώπων δηµοσίου δικαίου, διότι τους έχει

ανατεθεί δηµοσίου δικαίου σκοπός, όπως στην πε-

ρίπτωση που ακολουθεί. 

3.7.2.1 Περιορισµός συµµετοχής 

στον Σύνδεσµο Εφέδρων Αξιωµατικών 

λόγω ηλικίας

Στον Συνήγορο του Πολίτη κατατέθηκε αναφορά

µέλους του Συνδέσµου Εφέδρων Αξιωµατικών Νο-

µού Αθηνών (ΣΕΑΝ Αθηνών), το οποίο διαµαρτυ-

ρήθηκε για την παράλειψη της αρµόδιας διεύθυν-

σης του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας να ασκήσει

την αρµοδιότητά της διοικητικής εποπτείας επί

των συνδέσµων εφέδρων αξιωµατικών και της οι-

κείας Ανώτατης Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εφέ-

δρων Αξιωµατικών (ΑΠΟΕΑ). Σύµφωνα µε τους

ισχυρισµούς του, η παράλειψη αφορούσε την

παράνοµη συµµετοχή προσώπων στη διοίκηση και

τη λειτουργία των ενώσεων αυτών, καθώς και στις

αρχαιρεσίες ανάδειξης των οικείων οργάνων διοί-

κησης. Τα πρόσωπα αυτά, λόγω υπέρβασης του

νόµιµου ορίου ηλικίας, είχαν προ πολλού αυτοδι-

καίως αποβάλει την ιδιότητα του εφέδρου και άρα

την ιδιότητα του µέλους στις αντίστοιχες ενώσεις. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1301/1982, ο

οποίος ιδρύει τις προαναφερθείσες ενώσεις εφέ-

δρων ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου

(ΝΠ∆∆), για να εκλεγεί κάποιος µέλος του διοικη-

τικού συµβουλίου ενός ΣΕΑΝ ή της ΑΠΟΕΑ απαι-

τείται οπωσδήποτε να έχει την ιδιότητα του µέ-

λους κάποιου συνδέσµου, δηλαδή του εφέδρου σε

εφεδρεία αξιωµατικού των Ενόπλων ∆υνάµεων.

Έφεδροι, «οίτινες απελύθησαν και ενεγράφησαν

εις τα στελέχη της εφεδρείας» διαγράφονται «συ-

νεπεία καταλήψεώς των υπό του διά τον βαθµόν

των προβλεποµένου υπό του περί Ιεραρχίας και

Προαγωγών Νόµου ορίου ηλικίας διά τους νοµί-

µους εν ενεργεία αξιωµατικούς» (Ν∆ 1400/1973).

Ο δε Ν. 2439/1996 («Ιεραρχία και εξέλιξη των µο-

νίµων αξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων και

άλλες διατάξεις») προβλέπει αναλυτικά τα όρια

ηλικίας για την αποστράτευση των µόνιµων αξιω-

µατικών που αντιστοιχούν σε κάθε βαθµό. Το σχε-

τικό όριο ηλικίας για τους ανθυπολοχαγούς, υπο-

λοχαγούς, λοχαγούς και ταγµατάρχες, βαθµούς

τους οποίους συνήθως φέρουν τα µέλη των ΣΕΑΝ

είναι 53, 53, 54 και 55 χρόνια αντίστοιχα. 

Εν όψει των ρυθµίσεων αυτών, ο Συνήγορος

του Πολίτη διερεύνησε δειγµατοληπτικά τη σύνθε-

ση των οργάνων διοίκησης της ΑΠΟΕΑ και του

ΣΕΑΝ Αθηνών και διαπίστωσε ότι τα περισσότερα

µέλη θα έπρεπε να έχουν διαγραφεί προ πολλού
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από τις τάξεις των εφέδρων, δεδοµένου ότι η ηλι-

κία τους κυµαινόταν µεταξύ των 55 και 90 ετών.

Στο πλαίσιο της έρευνάς του αυτής ο Συνήγορος

του Πολίτη είχε εκτενή συνεργασία µε την αρµόδια

διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για την

εποπτεία των ΝΠ∆∆ αυτών.

Στο µεταξύ, όµως, οι διοικήσεις της ΑΠΟΕΑ

και του ΣΕΑΝ Αθηνών γνωστοποίησαν µε έγγραφό

τους στον Συνήγορο του Πολίτη ότι η νοµιµότητα

της εκλογής τους αποτελούσε πλέον αντικείµενο δί-

κης που εκκρεµούσε ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρω-

τοδικείου Αθηνών. Το δικαστήριο αυτό έκρινε εν

τέλει, σε αντίθετη κατεύθυνση από τον Συνήγορο

του Πολίτη, ότι στο πλαίσιο των ρυθµίσεων του

ιδρυτικού νόµου για τις ενώσεις εφέδρων η έννοια

του εφέδρου εν εφεδρεία είναι διαφορετική από

αυτή που περιέχεται στις διατάξεις του Ν∆ 1400/

1973, στον βαθµό που, κατά την άποψη του δικα-

στηρίου, στην πρώτη περίπτωση οι ενώσεις διακο-

νούν την «ψυχική ενότητα» όλων όσων διετέλεσαν

έφεδροι, άρα και των υπέργηρων, ενώ στη δεύτερη,

η ρύθµιση του νόµου συνδέει τη διαγραφή από τις

τάξεις των εφέδρων µε το αξιόµαχο των συγκεκρι-

µένων προσώπων. 

Ωστόσο, κατά την άποψη του Συνηγόρου του

Πολίτη, η διάκριση αυτή δεν φαίνεται να βρίσκει

έρεισµα στις κείµενες διατάξεις, καθώς οι σκοποί

δηµοσίου δικαίου που εξυπηρετεί η ύπαρξη αυτών

των ενώσεων, όπως αυτοί αναφέρονται στις ίδιες τις

ιδρυτικές τους διατάξεις, συνδέουν ευθέως τη λει-

τουργία των ενώσεων µε τη διασφάλιση του αξιόµα-

χου των µελών τους, µέσω της επαφής τους µε το

στράτευµα. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, εν όψει της δικα-

στικής αυτής απόφασης και του γεγονότος ότι αυτή

προσβλήθηκε µε το ένδικο µέσον της έφεσης ενώ-

πιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, ο Συνήγο-

ρος του Πολίτη διέκοψε την περαιτέρω διερεύνηση

της υπόθεσης.

Ασχέτως, ωστόσο, µε την έκβαση της παραπά-

νω δικαστικής διαµάχης, θα πρέπει να σηµειωθεί

ότι το πρόβληµα ανακύπτει λόγω του υβριδικού

χαρακτήρα των ενώσεων αυτών, οι οποίες αφενός

φέρουν χαρακτηριστικά σωµατειακής οργάνωσης,

στην οποία συµµετέχει κάθε ενδιαφερόµενος έφε-

δρος αξιωµατικός στο πλαίσιο του συνταγµατικού

δικαιώµατος του συνεταιρίζεσθαι, αφετέρου όµως

επιδιώκουν δηµόσιους σκοπούς που συνδέονται µε

το µείζον δηµόσιο αγαθό της εθνικής άµυνας. Η

διπλή αυτή φύση, σε συνδυασµό µε την αύξουσα

αδιαφορία των µελών των ενώσεων (από περίπου

14.000 µέλη µόλις τα 82 προσήλθαν στις τελευταί-

ες αρχαιρεσίες), τείνει να δηµιουργεί εντάσεις

µεταξύ όσων µελών έχουν παραµείνει ενεργά και

φαίνεται να έχει στην πράξη απονευρώσει την επι-

δίωξη των σκοπών που εξαγγέλλει ο σχετικός νό-

µος (υπόθεση 5581/2000).

3.8 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Το άρθρο 10 του Συντάγµατος κατοχυρώνει το δι-

καίωµα των διοικουµένων να αναφέρονται προς τις

διοικητικές αρχές υποβάλλοντας έγγραφες αιτή-

σεις. Η δράση της δηµόσιας διοίκησης πρέπει να

διέπεται από την αρχή της διαφάνειας, ουσιώδες

στοιχείο της οποίας αποτελεί ο έγγραφος χαρα-

κτήρας των συναλλαγών των διοικητικών αρχών µε

τον πολίτη. Εξάλλου, στενά συνυφασµένη µε την

αρχή του κράτους δικαίου, την αρχή της διαφάνει-

ας και την αρχή της χρηστής διοίκησης είναι η

υποχρέωση των διοικητικών αρχών να προβαίνουν

σε αιτιολογηµένη απάντηση προς τους πολίτες µέ-

σα σε συγκεκριµένες προθεσµίες που προβλέπο-

νται στον Ν. 2690/1999. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη επιλήφθηκε αναφο-

ρών που έθεταν το πρόβληµα της µη συµµόρφωσης

διοικητικών αρχών στις παραπάνω υποχρεώσεις

τους. Η παράλειψη αυτή όχι µόνον κλονίζει την

εµπιστοσύνη των πολιτών προς τη διοίκηση, αλλά

παρεµποδίζει ουσιαστικά τον έλεγχο νοµιµότητας

της διοικητικής δράσης. Ειδικότερα, η Αρχή διαπί-

στωσε την έλλειψη αιτιολογηµένης απάντησης και

διαφάνειας, άλλοτε µε το επιχείρηµα ότι συντρέ-

χουν λόγοι εθνικής ασφάλειας (3.8.1.1) και άλλοτε

µε επίκληση του απόρρητου χαρακτήρα εγγράφων

(3.8.1.2). Περαιτέρω, αντιµετώπισε περιπτώσεις

έκδοσης δηµόσιων εγγράφων αντιφατικού περιε-

χοµένου σε απαντήσεις διοικητικών αρχών προς

πολίτες (3.8.1.3). 

Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη ασχολήθηκε

µε τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των

διενεργούµενων πειθαρχικών ελέγχων σε αστυνο-

µικά όργανα, όταν αυτά φέρονται να έχουν παρα-

βιάσει δικαιώµατα πολιτών (βλ. παρακάτω 3.8.2).

3.8.1 Έλλειψη αιτιολογηµένης απάντησης
και αδιαφάνεια

3.8.1.1 Έλλειψη αιτιολογίας και αδιαφάνεια

µε επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας

Μόνιµη κάτοικος του Νοµού Ροδόπης, δηµοσιο-

γράφος του τοπικού Τύπου και στέλεχος µη κυβερ-

νητικής οργάνωσης, από την οποία αφαιρέθηκε

κατά το παρελθόν η ελληνική ιθαγένεια µε βάση το

άρθρο 19 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας –που

έχει πλέον καταργηθεί–, προσέφυγε στον Συνήγο-

ρο του Πολίτη διαµαρτυρόµενη για το ακόλουθο

συµβάν: όταν κατά την επιστροφή της από επαγ-

γελµατικό ταξίδι διέσχιζε τα σύνορα µέσω της συ-
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νοριακής διάβασης των Κήπων του Νοµού Έβρου

και ενώ ανέµενε τη διενέργεια του συνήθους ελέγ-

χου διαβατηρίων, άτοµο µε πολιτική περιβολή την

υποχρέωσε να κατέβει από το λεωφορείο στο

οποίο επέβαινε, µόνον αυτή µεταξύ όλων των επι-

βατών, και αφού την οδήγησε σε κάποιο χώρο του

καταστήµατος του συνοριακού φυλακίου, διενήρ-

γησε εξονυχιστική έρευνα στα προσωπικά αντικεί-

µενα και στις αποσκευές της (υπόθεση 13859/

1999). 

Μολονότι κατά τη διενέργεια της παραπάνω

έρευνας η ενδιαφερόµενη δεν υπέστη σωµατική

βία ούτε φραστική εξύβριση, από όσα της ελέχθη-

σαν, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο έλεγχος έγι-

νε µόνο σε εκείνη, συνήγαγε το συµπέρασµα ότι οι

δραστηριότητές της τελούν υπό συστηµατική µυ-

στική παρακολούθηση από όργανα του κράτους.

Ύστερα από τον έλεγχο, που διήρκεσε πάνω από

τρεις ώρες, αφέθηκε ελεύθερη να εισέλθει στη

χώρα, χωρίς να της γνωστοποιηθεί επισήµως ούτε

η ταυτότητα του ατόµου που διενήργησε τον έλεγ-

χο ούτε οι λόγοι του ελέγχου αυτού.

Έπειτα από άκαρπες προσπάθειες να πληρο-

φορηθεί τα στοιχεία αυτά, κατέφυγε στον Συνήγο-

ρο του Πολίτη, ο οποίος απευθύνθηκε στον διοι-

κητή του αρµόδιου αστυνοµικού τµήµατος, αυτός

όµως αρνήθηκε να αποκαλύψει την ταυτότητα του

προσώπου που διενήργησε τον έλεγχο. Ο Συνήγο-

ρος του Πολίτη παραπέµφθηκε στον Αστυνοµικό

∆ιευθυντή του Νοµού Έβρου, όπου διαπίστωσε ότι

το υπό έρευνα συµβάν συνδεόταν µε τη δράση

οργάνων του κράτους επιφορτισµένων µε την προ-

στασία της εθνικής ασφάλειας. Πράγµατι, στέλε-

χος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ)

επιδίωξε επαφή µε τον Συνήγορο του Πολίτη και

ζήτησε τη διακοπή κάθε περαιτέρω έρευνας σχετι-

κά µε την υπόθεση αυτή, επικαλούµενο λόγους

εθνικής ασφάλειας. 

Περιοριζόµενος από το άρθρο 3, παράγρ. 1 του

Ν. 2477/1997, σύµφωνα µε το οποίο από την αρ-

µοδιότητά του εκφεύγει η δράση της ΕΥΠ, καθώς

και εν γένει της διοίκησης όταν συνδέεται µε ζητή-

µατα εθνικής άµυνας, κρατικής ασφάλειας ή διε-

θνών σχέσεων της χώρας, ο Συνήγορος του Πολί-

τη διέκοψε την έρευνα της υπόθεσης. Ωστόσο,

απαίτησε από τη διοίκηση της ΕΥΠ την έγγραφη

διαβεβαίωσή της ότι το εν λόγω συµβάν αποδίδε-

ται σε δική της δράση και επισήµανε ότι, στο πλαί-

σιο ενός δηµοκρατικού κράτους δικαίου, θα ήταν

αδιανόητο να υφίσταται ένα πρόσωπο εµφανείς

περιορισµούς των ατοµικών του δικαιωµάτων, δί-

χως να γνωρίζει τους νόµιµους λόγους για τους

οποίους θα µπορούσε να συµβαίνει αυτό. Πράγµα-

τι, η διοίκηση της ΕΥΠ ανταποκρίθηκε, στέλνο-

ντας σχετικό έγγραφο στον Συνήγορο του Πολίτη,

το οποίο κοινοποιήθηκε στη συνέχεια και στην εν-

διαφερόµενη. 

3.8.1.2 Άρνηση χορήγησης δηµόσιων 

εγγράφων µε επίκληση του απορρήτου 

Η πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα αποτελεί δικαί-

ωµα του πολίτη, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Κώδι-

κα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999). Η

άρνηση των διοικητικών αρχών να χορηγήσουν

στοιχεία στον ενδιαφερόµενο πολίτη µε επίκληση

του απόρρητου χαρακτήρα τους, χωρίς µάλιστα να

αναφέρουν συγκεκριµένα, όπως όφειλαν µε βάση

το άρθρο 5, παράγρ. 6 του Ν. 2690/1999, ποιο

απόρρητο παραβλάπτεται και ποια ειδική διάταξη

το προβλέπει, αντιβαίνει ευθέως στην αρχή της

χρηστής διοίκησης. Ένα τέτοιο συµβάν αποτέλεσε

αντικείµενο έρευνας του Συνηγόρου του Πολίτη

(υπόθεση 1497/2000). Στη συγκεκριµένη περί-

πτωση, ο ενδιαφερόµενος είχε ειδικό έννοµο συµ-

φέρον να λάβει γνώση των αιτούµενων εγγράφων,

διότι αφορούσαν µεταβολή της υπηρεσιακής του

κατάστασης ύστερα από αίτησή του για δικαστική

προστασία και έκδοση σχετικής δικαστικής από-

φασης, η προσήκουσα εφαρµογή της οποίας ήταν

δυνατόν να διαπιστωθεί µόνο µε την εξέταση των

στοιχείων αυτών. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, απευθυνόµενος στη

∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού του Υπουρ-

γείου ∆ηµόσιας Τάξης, επισήµανε τις υποχρεώσεις

της, τονίζοντας ότι όφειλε να χορηγήσει τα αιτού-

µενα στοιχεία στον ενδιαφερόµενο ή να συγκεκρι-

µενοποιήσει το απόρρητο που παραβλάπτεται και

τις ειδικές διατάξεις που το προβλέπουν. Επειδή

τα στοιχεία περιείχαν πίνακα κατανοµής οργανι-

κής δύναµης αστυνοµικής υπηρεσίας, στον απόρ-

ρητο χαρακτήρα του οποίου ενέµεινε η διοίκηση, ο

Συνήγορος του Πολίτη συνέστησε τη χορήγηση

αποσπάσµατος αυτών, στα οποία κατ’ ανάγκην

δεν θα συµπεριλαµβανόταν ο παραπάνω πίνακας.

Η υπηρεσία δέχθηκε τη σύσταση αυτή και χορήγη-

σε στον αιτούντα τα σχετικά έγγραφα. 

3.8.1.3 Έκδοση δηµόσιων εγγράφων 

αντιφατικού περιεχοµένου και ανεπαρκής

αιτιολογία

Υπηρετών οπλίτης υπέβαλε αίτηση στο αρµόδιο

στρατολογικό γραφείο, προκειµένου, µε βάση τις δι-

ατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1763/1988, να υπηρε-

τήσει µειωµένη θητεία λόγω αναπηρίας του πατέρα

του. Ο πατέρας του αιτούντος παραπέµφθηκε προς

εξέταση στην Ανώτατη Υγειονοµική Επιτροπή

Ναυτικού (ΑΥΕΝ), η οποία τον έκρινε ικανό για ερ-

γασία και απέρριψε το αίτηµα του οπλίτη για µετα-
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φορά του στους υπόχρεους δωδεκάµηνης µειωµέ-

νης θητείας (υπόθεση 6968/2000).

Ωστόσο, µε βάση τις ιατρικές γνωµατεύσεις

δηµόσιων νοσοκοµείων και κρατικών επιτροπών

υγείας που είχαν εκδοθεί νωρίτερα, ο πατέρας του

ενδιαφεροµένου, µέλος του Πανελλήνιου Συνδέ-

σµου Τυφλών, είχε ήδη κριθεί ανίκανος για κάθε

εργασία, λόγω εξαιρετικά µειωµένης οπτικής οξύ-

τητας. Μάλιστα, µε βάση βεβαίωση που είχε χορη-

γηθεί από τη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας της Νο-

µαρχίας Πειραιά, είχε χαρακτηριστεί «τυφλός» κα-

τά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 1904/1951,

που συνδέει τον χαρακτηρισµό αυτόν µε την ανικα-

νότητα για κάθε εργασία, ενώ παράλληλα η ∆ιεύ-

θυνση Συντάξεων του ΙΚΑ του χορηγούσε ήδη σύ-

νταξη βαριάς αναπηρίας. 

Η έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας στις γνωµα-

τεύσεις τόσο της ΑΥΕΝ όσο και της Αναθεωρητι-

κής Υγειονοµικής Επιτροπής Ναυτικού (στην οποία

προσέφυγε στη συνέχεια ο ενδιαφερόµενος), που

έκριναν τον εξετασθέντα ικανό για εργασία, αντι-

βαίνει στην αρχή της χρηστής διοίκησης, πολύ

περισσότερο µάλιστα εφόσον το περιεχόµενο των

γνωµατεύσεων αυτών έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε

το περιεχόµενο των δηµόσιων εγγράφων που προα-

ναφέρθηκαν και ήταν επαρκώς αιτιολογηµένα. 

Εν όψει των παραπάνω, ο Συνήγορος του Πο-

λίτη, απευθυνόµενος προς τα αρµόδια διοικητικά

όργανα, επισήµανε ότι οι δηµόσιες αρχές οφείλουν

να λαµβάνουν υπόψη την ύπαρξη προγενέστερων

δηµόσιων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από άλ-

λους δηµόσιους φορείς ως προς το ίδιο ζήτηµα,

ενώ σε περίπτωση διατύπωσης αντίθετης κρίσης, η

απόφασή τους πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογη-

µένη. Η σύσταση του Συνηγόρου του Πολίτη ήταν

να γίνει εκ νέου υγειονοµική εξέταση και να αιτιο-

λογηθεί πλήρως η σχετική κρίση. 

Ο πατέρας του ενδιαφεροµένου παραπέµφθηκε

εκ νέου σε εξέταση, κρίθηκε «ανίκανος για κάθε ερ-

γασία» και ο ενδιαφερόµενος µεταφέρθηκε στους

υπόχρεους µειωµένης στρατιωτικής θητείας, µε βά-

ση τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1763/1988.

3.8.2 Αποτελεσµατικότητα 
διοικητικής έρευνας

Ο Συνήγορος του Πολίτη έγινε αποδέκτης αναφο-

ράς σχετικής µε την άρνηση αστυνοµικού υπηρε-

σίας να προβεί σε βεβαίωση του γνήσιου της υπο-

γραφής ιδιωτικών εγγράφων που προσκοµίστηκαν

από τον πολίτη (υπόθεση 1424/2000). Το εν λόγω

αστυνοµικό όργανο όχι µόνον αρνήθηκε να εκτελέ-

σει υπηρεσία, αλλά αρνήθηκε και να αποκαλύψει

την ταυτότητά του σε σχετική ερώτηση του ενδια-

φεροµένου. 

Έπειτα από παρέµβαση του Συνηγόρου του

Πολίτη, ο οποίος ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας

της υπόθεσης από τον διοικητή του συγκεκριµένου

αστυνοµικού τµήµατος, διενεργήθηκε άτυπη διοι-

κητική εξέταση, µε βάση το άρθρο 21, παράγρ. 1

του Πειθαρχικού ∆ικαίου Αστυνοµικού Προσωπι-

κού (Π∆ 22/1996). ∆ιαπιστώθηκε η διάπραξη πει-

θαρχικού παραπτώµατος και επιβλήθηκε χρηµατι-

κό πρόστιµο 5000 δρχ. στο αστυνοµικό όργανο. 

Η υπόθεση αυτή αποτελεί και τη µόνη περί-

πτωση επιβολής πειθαρχικής ποινής σε αστυνοµι-

κό όργανο ύστερα από παρέµβαση του Συνηγόρου

του Πολίτη, αφορά δε µεµονωµένο και ελάσσονος

σηµασίας θέµα σε σχέση µε σηµαντικότερες περι-

πτώσεις καταγγελιών σε βάρος αστυνοµικών οργά-

νων, για τις οποίες έχει διεξαχθεί πειθαρχικός

έλεγχος, ο οποίος καταλήγει µόνιµα στο στερεότυ-

πο και λακωνικό συµπέρασµα ότι «… οι ενέργειες-

συµπεριφορά των Αστυνοµικών Υπαλλήλων …

ήταν άψογες και σύµφωνα [sic] µε τους κανονι-

σµούς και τις διατάξεις του Σώµατος». 

Ειδικότερα, ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

πλαίσιο διερεύνησης σηµαντικού αριθµού αναφο-

ρών, έχει ζητήσει διοικητική έρευνα σε υποθέσεις

που σχετίζονται µε παραβιάσεις θεµελιωδών δικαι-

ωµάτων των πολιτών, κυρίως κατά τη σύλληψη,

την προσαγωγή και την κράτησή τους σε αστυνο-

µικά τµήµατα. ∆εδοµένου ότι σε αυτές ακριβώς τις

υποθέσεις έχει παρατηρηθεί ιδιαίτερη δυστοκία

στην απόδοση πειθαρχικών ευθυνών, παραµένει

προς το παρόν αδιευκρίνιστο αν η επιβολή του

χρηµατικού προστίµου στην παραπάνω περίπτωση

αντανακλά µια αποφασιστική στροφή στη γενική

στάση του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης προς την

κατεύθυνση της ουσιαστικότερης και αποτελεσµα-

τικότερης έρευνας των υποβαλλόµενων καταγγε-

λιών.

3.9 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Στο άρθρο 20 του Συντάγµατος κατοχυρώνεται το

δικαίωµα του πολίτη στη δικαστική προστασία.

Από το άρθρο αυτό απορρέει η υποχρέωση συµ-

µόρφωσης των διοικητικών αρχών προς τις απο-

φάσεις των δικαστηρίων (άρθρο 95 του Συντάγµα-

τος). Η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής δηµι-

ουργεί ευθύνη για κάθε υπαίτιο όργανο και θεµε-

λιώνει την επιβολή διοικητικών ή ποινικών κυρώ-

σεων.

Παρ’ όλα αυτά, για τρίτη συνεχή χρονιά (βλ.

Ετήσια έκθεση 1998, σ. 44, 3.9 και Ετήσια έκθεση
1999, σ. 94, 3.9), ο Συνήγορος του Πολίτη διαπι-

στώνει µε ανησυχία τη συχνότητα µε την οποία η

διοίκηση δεν προβαίνει σε καµία ενέργεια συµµόρ-

φωσης προς το διατακτικό τελεσίδικων δικαστικών
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αποφάσεων (βλ. παρακάτω 3.9.1) ή προβαίνει µεν,

αλλά η πράξη που εκδίδει δεν συνιστά προσήκου-

σα εκτέλεση της απόφασης (βλ. παρακάτω 3.9.2).

3.9.1 Άρνηση εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων 

Το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών ακύρωσε διοικητική

πράξη που είχε εκδοθεί από το Γενικό Επιτελείο

Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ), κατά το µέρος που αυτή

παρέλειψε να συµπεριλάβει υποψήφια για τη Σχο-

λή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής ως επιτυχούσα,

ύστερα από αίτηση ακύρωσης που εκείνη κατέθεσε,

επικαλούµενη την αντισυνταγµατικότητα της νο-

µοθετηµένης ποσόστωσης φύλων (υπόθεση 12050/

2000). 

Ωστόσο, το ΓΕΕΘΑ ουδέποτε κάλεσε την αι-

τούσα προς κατάταξη και, σε µεταγενέστερη όχλη-

σή της, απάντησε ότι η υποψήφια θα έπρεπε να

είχε υποβάλει σχετική αίτηση µέσα στην αποκλει-

στική προθεσµία των 30 ηµερών (διάστηµα που

προβλέπεται στον οργανισµό της Σχολής για την

κατάταξη επιλαχόντων σε θέσεις που δεν πληρώ-

θηκαν λόγω µη προσέλευσης επιτυχόντων) και ότι

µετά την απώλεια της προθεσµίας αυτής δεν είχε

κανένα δικαίωµα. 

Σε εκτέλεση της δικαστικής απόφασης, η υπο-

ψήφια θα έπρεπε να έχει αντιµετωπιστεί όχι ως

επιλαχούσα αλλά ως επιτυχούσα. Η κατάταξή της,

ανεξάρτητη από την ύπαρξη κενών θέσεων, δεν

υπάγεται στις ρυθµίσεις που διέπουν τους επιλαχό-

ντες. Ακόµη και αν θεωρηθεί εύλογο, χάριν της

εύρυθµης λειτουργίας της Σχολής, να τάσσεται

προθεσµία µέσα στην οποία όσοι έχουν δικαιωθεί

δικαστικά πρέπει να ζητήσουν την κατάταξή τους,

το ΓΕΕΘΑ υποχρεούται να γνωστοποιεί εγκαίρως

στους ενδιαφεροµένους την προθεσµία αυτή, όπως

άλλωστε παγίως πράττει σε περιπτώσεις επιλαχό-

ντων. 

Στην προκειµένη περίπτωση, για την ενδιαφε-

ρόµενη που είχε δικαιωθεί δικαστικά το ΓΕΕΘΑ

εφήρµοσε αναλογικά µόνον εκείνη τη διάταξη περί

επιλαχόντων που επρόκειτο να αποβεί σε βάρος

της (δηλαδή τη διάταξη που ορίζει προθεσµία) και

όχι τη διάταξη περί επιλαχόντων που θα απέβαινε

υπέρ αυτής (δηλαδή τη διάταξη που προβλέπει

αυτεπάγγελτη ειδοποίηση για την προθεσµία). 

Σε σχετικό έγγραφό του προς το ΓΕΕΘΑ, ο Συ-

νήγορος του Πολίτη επισήµανε τα παραπάνω και

συνέστησε να κληθεί η ενδιαφερόµενη προς κατά-

ταξη µε τους επιτυχόντες του προσεχούς ακαδη-

µαϊκού έτους. Το ΓΕΕΘΑ ακολούθησε την υπόδει-

ξη και κατέταξε την ενδιαφερόµενη, η οποία, όµως,

είχε ήδη απωλέσει δύο ακαδηµαϊκά έτη, µε απο-

κλειστική υπαιτιότητα της διοίκησης. 

3.9.2 Μη προσήκουσα εκτέλεση 
δικαστικών αποφάσεων

Η υποχρέωση των διοικητικών αρχών για συµµόρ-

φωση προς τις δικαστικές αποφάσεις συνίσταται

στην έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων,

σκοπός των οποίων πρέπει να είναι η αποκατά-

σταση της νοµικής και πραγµατικής κατάστασης

που θα υπήρχε, αν η ακυρωθείσα πράξη δεν είχε

εκδοθεί. 

3.9.2.1 Μη προσήκουσα εκτέλεση 

λόγω διαδικαστικών πληµµελειών 

της υπηρεσίας

Συχνά οι αρµόδιες διοικητικές αρχές δεν εκτελούν

δεόντως δικαστικές αποφάσεις, όχι µόνον επιδει-

κνύοντας σηµαντική καθυστέρηση στις οφειλόµε-

νες νόµιµες ενέργειες, αλλά και προβαίνοντας σε

έκδοση διοικητικών πράξεων αµφίβολης συµφω-

νίας προς το σκεπτικό των σχετικών δικαστικών

αποφάσεων.

Σηµαντική κατηγορία δικαστικών αποφάσεων,

οι οποίες αποτέλεσαν αντικείµενο έρευνας του Συ-

νηγόρου του Πολίτη λόγω της απροθυµίας των αρ-

µόδιων διοικητικών οργάνων να τις εκτελέσουν,

αφορά ζητήµατα υπηρεσιακής κατάστασης. Στις

περιπτώσεις αυτές ο Συνήγορος του Πολίτη περιο-

ρίζει την παρέµβασή του στον έλεγχο της τήρησης

των νόµιµων διαδικασιών, καθώς οι κατ’ ουσίαν

σχετικές κρίσεις εκφεύγουν της αρµοδιότητάς του

(άρθρο 3, παράγρ. 1 του Ν. 2477/1997).

Το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών ακύρωσε από-

φαση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Οι-

κονοµικών, µε την οποία υπάλληλος που εκτελού-

σε χρέη προϊσταµένου διεύθυνσης του Υπουργείου

Οικονοµικών είχε µετατεθεί σε οργανική θέση

προϊσταµένου τµήµατος της Νοµαρχίας Πειραιά

(υπόθεση 13486/1999). Ωστόσο, το υπουργείο κα-

θυστερούσε υπερβολικά να επαναφέρει τον υπάλ-

ληλο στην αρχική του θέση, όπως προέβλεπε το

διατακτικό της δικαστικής απόφασης.

Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πο-

λίτη, ο οποίος επισήµανε την υποχρέωση του

υπουργείου να εκτέλεσει τη δικαστική απόφαση

χωρίς ολιγωρία, εκδόθηκε νέα πράξη, που όµως

δεν είχε ως αποτέλεσµα την επαναφορά του υπαλ-

λήλου στην αρχική του θέση, αλλά την τοποθέτησή

του σε άλλη θέση της ίδιας οργανικής µονάδας. 

3.9.2.2 Παράβαση δεδικασµένου

Η δυστοκία και η απροθυµία της διοίκησης να

εκτελεί δεόντως δικαστικές αποφάσεις αντικατο-

πτρίζεται και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες συµ-
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µορφώνεται µεν στο διατακτικό απόφασης δικα-

στηρίου, αρνείται όµως να προσαρµόσει επόµενες

σχετικές διοικητικές αποφάσεις στο δεδικασµένο

που πηγάζει από τη συγκεκριµένη δικαστική από-

φαση, ενώ µάλιστα συντρέχουν οι συνήθεις προϋ-

ποθέσεις της ταυτότητας προσώπου και της ταυ-

τότητας διαφοράς, η οποία θεµελιώνεται στα ίδια

πραγµατικά ή νοµικά δεδοµένα. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε το διατακτικό δικαστι-

κών αποφάσεων, η άρνηση του Ταµείου Ασφάλι-

σης Προσωπικού (ΤΑΠ) του ΟΤΕ να συνυπολογί-

σει επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας στις συντάξιµες

αποδοχές συνταξιούχου έχει κριθεί παράνοµη

(υπόθεση 4590/1999). Το ΤΑΠ ΟΤΕ συµµορφώ-

θηκε µεν προς τις συγκεκριµένες δικαστικές απο-

φάσεις, αποδίδοντας το ποσόν που αντιστοιχούσε

στο παραπάνω επίδοµα για το διάστηµα έως την

κατάθεση της αγωγής, αρνήθηκε ωστόσο να προ-

σαρµόσει στο εξής τις αποφάσεις του στο σαφές

σκεπτικό της συγκεκριµένης δικαστικής απόφα-

σης, κατά παράβαση του δεδικασµένου. Πρόκειται

για σοβαρότατη περίπτωση κακοδιοίκησης, καθώς

ο ενδιαφερόµενος εξαναγκάζεται να προσφεύγει

αλλεπάλληλα στη δικαιοσύνη, προκειµένου να

λαµβάνει επίδοµα που έχει ήδη αναγνωριστεί δικα-

στικά ως οφειλόµενο.

4. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 1999

Στην Ετήσια έκθεση 1999 περιέχονται 31 προτά-

σεις του Κύκλου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου για

οργανωτικές και νοµοθετικές ρυθµίσεις. Οι προ-

τάσεις αυτές διατυπώθηκαν µε αφορµή αναφορές

πολιτών και την έρευνα του Συνηγόρου του Πολί-

τη που επακολούθησε, από την οποία διαπιστώ-

θηκαν προσβολές συνταγµατικών δικαιωµάτων,

καθώς και οργανωτικές δυσλειτουργίες της διοί-

κησης, η αντιµετώπιση των οποίων απαιτούσε

την παρέµβαση του νοµοθέτη ή την έκδοση κανο-

νιστικών διοικητικών πράξεων ή έστω τη λήψη

µέτρων οργανωτικής φύσης. Οι προτάσεις αυτές

έγιναν τελικά αποδεκτές από τη διοίκηση σε

ποσοστό 39%, το οποίο επιµερίζεται ως εξής: οι

προτάσεις που αφορούσαν την κατάσταση των

αλλοδαπών και των προσφύγων έγιναν αποδεκτές

κατά 50%, οι σχετικές µε ζητήµατα κατοχύρωσης

επαγγελµατικών δικαιωµάτων εφαρµόστηκαν από

τα αρµόδια διοικητικά όργανα σε ποσοστό 42%

και, τέλος, η διοίκηση έκανε αποδεκτό το 50%

των προτάσεων που αφορούσαν θέµατα παιδείας. 

Υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες τα

αρµόδια διοικητικά όργανα υιοθέτησαν πλήρως

τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη:

• Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας προέβη

στην άµεση καταβολή επιδοµάτων για άτοµα µε

ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) σε αιτούντες πολιτικούς

πρόσφυγες, µε ευθεία εφαρµογή της Σύµβασης

της Γενεύης. 

• Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-

µάτων, ύστερα από τις διαµεσολαβητικές ενέρ-

γειες του Συνηγόρου του Πολίτη, εξέδωσε κανο-

νιστική διοικητική πράξη µε την οποία προβλέ-

φθηκε η διατήρηση του δικαιώµατος εισαγωγής

χωρίς εξετάσεις σε ορισµένα τµήµατα των ΑΕΙ

και ΤΕΙ των αριστούχων της Μαθηµατικής Ολυ-

µπιάδας. 

• Το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης πληροφόρη-

σε τον Συνήγορο του Πολίτη ότι έχει ήδη ξεκινή-

σει τη διαδικασία τροποποίησης της νοµοθεσίας

που επιβάλλει υγειονοµική εξέταση ως προϋπόθε-

ση της χορήγησης άδειας διαµονής σε πολίτες

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τροποποίηση απο-

σκοπεί στην εναρµόνιση της ελληνικής διοικητι-

κής πρακτικής µε αυτή των άλλων κρατών-µελών. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε κάποιες περιπτώ-

σεις τα αρµόδια διοικητικά όργανα µετέβαλαν

ριζικά την αρχικά αρνητική τους στάση απέναντι

σε προτάσεις που υπέβαλε ο Συνήγορος του Πολί-

τη. Ο Υπουργός Οικονοµικών προέβη στην έκδο-

ση απόφασης µε την οποία ρυθµίστηκε το ζήτηµα

της καταβολής των οφειλόµενων συνταξιοδοτικών

διαφορών σε συνταξιούχους δικαστικούς λειτουρ-

γούς, ενδεχοµένως υπό το βάρος των πιέσεων που

δηµιούργησε στην Ελλάδα η σχετική µε το ζήτηµα

καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικα-

στηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Το ίδιο

Υπουργείο, µάλιστα, προέβη στην οριστική κατάρ-

γηση του µέτρου απαγόρευσης εξόδου από τη

χώρα για χρέη προς το δηµόσιο, έχοντας διαπι-

στώσει πραγµατική αδυναµία εφαρµογής του,

λόγω της έναρξης εφαρµογής των διατάξεων της

Συνθήκης του Σένγκεν. 

Εµφανίστηκε πάντως και το φαινόµενο να µη

γίνονται µεν ρητά αποδεκτές οι προτάσεις του

Συνηγόρου του Πολίτη, αλλά το αρµόδιο υπουρ-

γείο να υιοθετεί τελικά το περιεχόµενό τους. Ο

Υπουργός Παιδείας, αν και ουδέποτε απάντησε σε

σχετικό πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη, υιο-

θέτησε επί του πρακτέου τις προτάσεις της Αρχής

στο θέµα της µη πρόσληψης των επιτυχόντων

εκπαιδευτικών στον διαγωνισµό του Ανωτάτου

Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) του

έτους 1998, αναβάλλοντας τον επόµενο διαγωνι-

σµό για εκπαιδευτικούς και συµπεριλαµβάνοντας

τους παραπάνω στους διορισµούς του έτους 2000. 

Ωστόσο, σε ορισµένα ζητήµατα βαρύνουσας

σηµασίας, τα αρµόδια διοικητικά όργανα έχουν

επιδείξει εξαιρετική ολιγωρία, µολονότι οι προθέ-
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σεις τους εστιάζονται στην επίλυση των προβλη-

µάτων που ανακύπτουν. Οι συνεχιζόµενες διαφω-

νίες των συναρµόδιων υπουργείων για την έκδοση

των προεδρικών διαταγµάτων που θα καθορίζουν

τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων

Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

έχουν οδηγήσει στη διαιώνιση του προβλήµατος,

καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη συνεργασίας

τους. Άµεσα συνδεδεµένη µε το θέµα αυτό είναι

και η αναγνώριση τίτλων επαγγελµατικής εκπαί-

δευσης, κατ’ εφαρµογήν σχετικής οδηγίας της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και έχει σηµειωθεί

κάποια πρόοδος στις εργασίες του αρµόδιου οργά-

νου για την αναγνώριση των τίτλων, η ολοκλήρω-

ση των εργασιών του αναµένεται να προσκρούσει

στη δυσκολία ένταξης των κατόχων τους σε νοµο-

θετικά κατοχυρωµένο επάγγελµα στην Ελλάδα,

όσο θα εκκρεµεί η έκδοση των σχετικών προεδρι-

κών διαταγµάτων.

4.1 ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Φορέας: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

Κατά το έτος 1999, ο Συνήγορος του Πολίτη εξέ-

τασε την άρνηση της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πρό-

νοιας της Νοµαρχίας Αθηνών να καταβάλει επίδο-

µα ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) βαριάς ψυ-

χικής αναπηρίας σε αναγνωρισµένο πολιτικό πρό-

σφυγα, λόγω της ιρακινής υπηκοότητάς του (υπό-

θεση 7188/1999). 

Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στο αρ-

µόδιο υπουργείο και επισήµανε τη ρητή διάταξη του

άρθρου 23 της Σύµβασης της Γενεύης του 1951,

σύµφωνα µε την οποία οι πολιτικοί πρόσφυγες, ανε-

ξαρτήτως εθνικότητας, δικαιούνται της ίδιας µετα-

χείρισης µε τους Έλληνες στα θέµατα κοινωνικής

πρόνοιας, τονίζοντας ότι η παραπάνω Σύµβαση,

από την κύρωσή της από την Ελλάδα µε το Ν∆

3989/1959, υπερισχύει κάθε αντίθετης διάταξης

νόµου (άρθρο 28, παράγρ. 1 του Συντάγµατος). Με

αυτά τα δεδοµένα, η Αρχή ζήτησε την άµεση κατα-

βολή του επιδόµατος στον αιτούντα πρόσφυγα µε

ευθεία εφαρµογή του Ν∆ 3989/1959 που κυρώνει

τη Συνθήκη της Γενεύης ή τη συµπλήρωση της σχε-

τικής αρ. Γ4α/Φ225/161/3.2.89 ΚΥΑ, ώστε µεταξύ

των δικαιούχων επιδοµάτων ΑΜΕΑ να συµπεριλη-

φθούν οι πολιτικοί πρόσφυγες (βλ. Ετήσια έκθεση
1999, σ. 70, 3.3.3.2 και σ. 102, 4.7.2). 

Η πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη έγινε

δεκτή. Με εγκύκλιο του Υφυπουργού Πρόνοιας δι-

ευκρινίστηκε ότι µε βάση το άρθρο 23 της Σύµβα-

σης της Γενεύης, που επιβάλλει την ίδια µε τους

Έλληνες προνοµιακή µεταχείριση των προσφύ-

γων, όλες οι διευθύνσεις κοινωνικής πρόνοιας της

χώρας πρέπει να δέχονται εφεξής τις αιτήσεις των

πολιτικών προσφύγων για επιδόµατα. 

4.2 ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ 

Φορέας: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευµάτων

Τον Συνήγορο του Πολίτη απασχόλησε κατά το

έτος 1999 το θέµα ισχύος ή µη, υπό το νέο σύστηµα

εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, της ειδικής

ρύθµισης του Ν. 2621/1998 (άρθρο 2, παράγρ. 11)

σχετικά µε το δικαίωµα εγγραφής χωρίς εξετάσεις σε

τµήµατα ΑΕΙ και ΤΕΙ όσων µαθητών είχαν διακριθεί,

καταλαµβάνοντας µια από τις πρώτες έξι θέσεις στη

Βαλκανική ή στη ∆ιεθνή Μαθηµατική και Πληροφο-

ρική Ολυµπιάδα (βλ. Ετήσια έκθεση 1999, σ. 81,

3.5.1.1 και σ. 100, 4.5.1γ). Απευθυνόµενη προς το

Υπουργείο Παιδείας, η Αρχή είχε µάλιστα χαρακτη-

ρίσει επιβεβληµένη την επιβεβαίωση της ισχύος της

παραπάνω διάταξης. Το Υπουργείο Παιδείας, µολο-

νότι εξέφρασε την πρόθεσή του να διευκρινίσει το

θέµα µε υπουργική απόφαση, παρέλειψε να προβλέ-

ψει ειδική σχετική ρύθµιση στην αρ. Φ152/Β6/198/

4-6.4.00 ΥΑ, µε την οποία ρυθµίστηκαν ειδικότερα

ζητήµατα εφαρµογής του νόµου περί εισαγωγής

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε εκ

νέου στον αρµόδιο υπουργό, συστήνοντας την ει-

σαγωγή ειδικής ρύθµισης για το παραπάνω ζή-

τηµα, και τελικά ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας

και Θρησκευµάτων προέβη στην έκδοση της αρ.

Φ152/Β6/1101/6.7.00 απόφασης, µε την οποία

προβλέπεται πλέον ότι οι τρεις πρώτοι βραβευθέ-

ντες στη Βαλκανική ή στη ∆ιεθνή Μαθηµατική ή

Πληροφορική Ολυµπιάδα «εγγράφονται καθ’

υπέρβαση του αριθµού εισακτέων και χωρίς ποσο-

τικό περιορισµό: 

α) στα τµήµατα Μαθηµατικών και Εφαρµο-

σµένων Μαθηµατικών οι διακριθέντες σε Μαθη-

µατική Ολυµπιάδα, και 

β) στα τµήµατα Πληροφορικής, Εφαρµοσµέ-

νης Πληροφορικής ή συναφών τµηµάτων ΑΕΙ ή

ΤΕΙ οι διακριθέντες σε Πληροφορική Ολυµπιάδα».

Πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι η προϊσχύ-

ουσα ρύθµιση του άρθρου 2, παράγρ. 11 του Ν.

2621/1998 ήταν ευνοϊκότερη για τους ενδιαφερο-

µένους σε σχέση µε την ΥΑ της 6ης Ιουλίου 2000,

στο µέτρο που παρείχε σε αυτούς κατά πολύ

µεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής Τµηµάτων

ΑΕΙ και ΤΕΙ.
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4.3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 
ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ 

Φορέας: Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης

Στην Ετήσια έκθεση 1999 (σ. 74, 3.4.3.2 και σ.

102, 4.8.1), ο Συνήγορος του Πολίτη, αφού διαπί-

στωσε ότι η απαίτηση ιατρικού πιστοποιητικού ως

µία από τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας

διαµονής σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(ΕΕ) δεν αντιβαίνει ούτε στο εθνικό ούτε στο κοι-

νοτικό δίκαιο, έθεσε θέµα διατήρησης του παρα-

πάνω ιατρικού ελέγχου, εν όψει των διαφορετικών

συνθηκών που επικρατούν µετά την πάροδο 35

ετών από την έκδοση της σχετικής Κοινοτικής

Οδηγίας και του γεγονότος ότι τα περισσότερα

κράτη-µέλη της ΕΕ δεν εφαρµόζουν πλέον κανέναν

ιατρικό έλεγχο σε πολίτες της ΕΕ. 

Πράγµατι, η απαίτηση ιατρικού πιστοποιητι-

κού για τους αιτούντες άδεια διαµονής πολίτες της

ΕΕ δεν φαίνεται να έχει κάποια ιδιαίτερη σηµασία

για την προστασία της δηµόσιας υγείας, εφόσον η

είσοδός τους στην Ελλάδα είναι πλέον ελεύθερη. Η

έκδοση του πιστοποιητικού αυτού καταλήγει συνε-

πώς να αποτελεί στην πράξη µια πρόσθετη και

ουσιαστικά αδικαιολόγητη ταλαιπωρία για τους

εργαζοµένους που προέρχονται από χώρες της ΕΕ.

Το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, ανταποκρινόµενο

στην πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη να εναρ-

µονίσει την πρακτική του µε αυτή των άλλων κρα-

τών-µελών της ΕΕ, ενηµέρωσε εγγράφως την Αρχή

ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία τροποποίησης

της σχετικής νοµοθεσίας.

4.4 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙ∆ΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ
ΠΟΣΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ∆ΙΚΑΣΤΕΣ

Φορέας: Υπουργείο Οικονοµικών 

Σηµαντικός αριθµός συνταξιούχων δικαστικών λει-

τουργών υπέβαλε αναφορές µε τις οποίες ζητούσε

την απόδοση οφειλόµενων συνταξιοδοτικών δια-

φορών για το διάστηµα 1.12.1991-31.12.1995, µε

βάση τις εκδοθείσες αµετάκλητες αποφάσεις του

Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο Συνήγορος του Πολίτη

συνέταξε πόρισµα, στο οποίο επισήµανε την υπο-

χρέωση άµεσης συµµόρφωσης εκ µέρους των

αρµόδιων διοικητικών οργάνων προς τις εν λόγω

αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις (βλ. Ετήσια
έκθεση 1998, σ. 44, 3.9.2 και Ετήσια έκθεση 1999,

σ. 104, 5.2). Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

και ο αρµόδιος Υφυπουργός Οικονοµικών αρνήθη-

καν κατ’ αρχήν να προβούν στην άµεση εκτέλεση

των δικαστικών αποφάσεων ως όφειλαν. 

Ωστόσο, η έκδοση της από 14.12.1999 απόφα-

σης του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του

Ανθρώπου, η οποία διαπίστωσε παραβίαση του άρ-

θρου 6, παράγρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ι-

καιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) και του άρθρου

1 του Πρωτοκόλλου 1 της ΕΣ∆Α και καταδίκασε

την Ελλάδα σε καταβολή αποζηµίωσης στους προ-

σφεύγοντες, οδήγησε τους αρµόδιους φορείς σε

οριστική αναθεώρηση της στάσης τους. Με την έκ-

δοση της αρ. 71320/11.7.00 απόφασης, ο Υπουρ-

γός Οικονοµικών προέβη στη ρύθµιση της καταβο-

λής των σχετικών ποσών στο σύνολο των ενδιαφε-

ροµένων σε επτά ισόποσες άτοκες εξαµηνιαίες

δόσεις στο διάστηµα από τις 2.1.2001 έως τις

2.1.2004, οι οποίες, ωστόσο, υπόκεινται σε προ-

βλεπόµενο φόρο και κρατήσεις. 

4.5 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
ΕΞΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΧΡΕΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ

Φορέας: Υπουργείο Οικονοµικών 

Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε απευθύνει αλλεπάλ-

ληλα πορίσµατα προς το Υπουργείο Οικονοµικών

και προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων, εισηγούµενος την κατάργηση του µέ-

τρου της απαγόρευσης εξόδου φυσικών προσώπων

από τη χώρα για χρέη προς το δηµόσιο και προς το

ΙΚΑ, διότι, εκτός από ενδεχόµενη αντισυνταγµατι-

κότητά του, το µέτρο αυτό σαφώς αντιβαίνει στο

∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ι-

καιώµατα (βλ. Ετήσια έκθεση 1998, σ. 36, 3.2.1 και

Ετήσια έκθεση 1999, σ. 103, 5.1). 

Όπως αναφέρθηκε στην Ετήσια έκθεση 1999,

το Υπουργείο Εργασίας, αποδεχόµενο την πρότα-

ση του Συνηγόρου του Πολίτη, προέβη στην κα-

τάργηση του µέτρου της απαγόρευσης εξόδου για

χρέη προς το ΙΚΑ (άρθρο 23, παράγρ. 3 του Ν.

2768/1999). Αντίθετα, το Υπουργείο Οικονοµικών

αρνήθηκε ρητά να εισαγάγει σχετική νοµοθετική

ρύθµιση, επικαλούµενο νοµολογία του Συµβουλίου

της Επικρατείας. Όµως, έναν χρόνο αργότερα, σε

σχετική διάταξη που συµπεριλήφθηκε στον Ν.

2873/2000 (άρθρο 12), καταργήθηκε το µέτρο της

απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και για χρέη

προς το δηµόσιο. 

Επισηµαίνεται ότι στην εισηγητική έκθεση του

εν λόγω νόµου η κατάργηση του µέτρου αιτιολογεί-

ται µε το επιχείρηµα της αδυναµίας εφαρµογής

του, έπειτα από την από 26η Μαρτίου 2000 κα-

τάργηση του αστυνοµικού ελέγχου διαβατηρίων

στις εξόδους προς 8 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, στο πλαίσιο συµµόρφωσης της Ελλάδας προς

τις διεθνείς συµβατικές της υποχρεώσεις (Συνθήκη

του Σένγκεν). 
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Πράγµατι, η κατάργηση των ελέγχων δεν συνε-

παγόταν και κατάργηση των διατάξεων εσωτερικού

δικαίου περί απαγόρευσης εξόδου, ούτε των πρά-

ξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογήν τους. Οι

διατάξεις και οι πράξεις αυτές εξακολουθούσαν να

ισχύουν, απλώς το κράτος έχασε µερικώς την πρα-

κτική δυνατότητα διοικητικού ελέγχου της εφαρµο-

γής τους. Επιπλέον, η Ελλάδα δεν δικαιούται να

συµπεριλάβει στα ηλεκτρονικά αρχεία τα ονόµατα

εκείνων των πολιτών της σε βάρος των οποίων έχει

εκδοθεί απαγόρευση εξόδου, προκειµένου οι αρχές

άλλης χώρας να παρεµποδίσουν τη µετάβασή τους

σε χώρα εκτός της «Ζώνης Σένγκεν». 

Τέλος, θα ήταν σκόπιµο να επισηµανθεί ότι η

έξοδος από τη χώρα προσώπου σε βάρος του οποί-

ου έχει εκδοθεί απαγόρευση εξόδου δεν αποτελεί

ποινικό αδίκηµα, εκτός από τις ειδικές περιπτώ-

σεις της αποδηµίας µε σκοπό την αποφυγή στρά-

τευσης (άρθρο 205 του ΠΚ) και της αποδηµίας

κατά παράβαση περιοριστικού µέτρου που έχει

επιβληθεί από δικαστική αρχή στο πλαίσιο ποινι-

κής προδικασίας (άρθρο 282 κ.ε. του ΚΠ∆). Η

ισχύουσα ειδική ποινική διάταξη του άρθρου 4,

παράγρ. 3 του Ν. 1975/1991, σύµφωνα µε την

οποία τιµωρείται «όποιος επιχειρεί να εξέλθει από

το ελληνικό έδαφος … χωρίς τις νόµιµες διατυπώ-

σεις», αναφέρεται στη διαδικασία εξόδου και όχι

στο πρωτογενές ουσιαστικό δικαίωµα εξόδου και

συνεπώς δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις όπου

δεν προβλέπεται καν έλεγχος διαβατηρίων.

4.6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Φορέας: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευµάτων

Έπειτα από πολυάριθµες αναφορές που υπέβαλαν

εκπαιδευτικοί που πέτυχαν στον διαγωνισµό του

ΑΣΕΠ 1998, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε την ευ-

καιρία να διαπιστώσει την ανατροπή της νόµιµης

προσδοκίας τους για διορισµό έως τις 30.12.2000,

που επέφερε η εκ των υστέρων µείωση της διάρ-

κειας ισχύος του πίνακα επιτυχίας. Η ανατροπή

αυτή ήταν συνταγµατικώς προβληµατική, εν όψει

της συνταγµατικής αρχής της προστασίας της

εµπιστοσύνης του διοικουµένου (βλ. Ετήσια έκθεση
1999, σ. 86, 3.6.1.1 και σ. 100, 4.5.1α). 

Ο Συνήγορος του Πολίτη εισηγήθηκε προς το

Υπουργείο Παιδείας την εξεύρεση µιας συµβιβα-

στικής λύσης µε τους επιτυχόντες του διαγωνισµού

του 1998. Επισήµανε ότι ο διαγωνισµός για αριθµό

θέσεων που δεν είναι εκ των προτέρων γνωστός

αποκλίνει από κάθε πάγια διαδικασία προσλήψεων

στο δηµόσιο και αποτελεί εγγενές στοιχείο του

προβλήµατος της µη απορρόφησης των επιτυχό-

ντων στη δηµόσια εκπαίδευση. Υπογράµµισε επί-

σης ότι το πρόβληµα αυτό επιτείνεται από την

παράλληλη τοποθέτηση σε σχολεία κάθε χρόνο µε-

γάλου αριθµού αναπληρωτών καθηγητών που ουσι-

αστικά δεν καλύπτουν προσωρινές ή έκτακτες ανά-

γκες. Εισηγήθηκε επίσης την κατά το δυνατόν ενο-

ποίηση των κριτηρίων τοποθέτησης των αναπλη-

ρωτών στα σχολεία, ώστε να µη δηµιουργούνται

εντυπώσεις άνισης µεταχείρισης. 

Μολονότι η διοίκηση ουδέποτε απάντησε στο

πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη, ο Υπουργός

Παιδείας έκανε κατ’ ουσίαν δεκτές κάποιες βασι-

κές εισηγήσεις της Αρχής. Συγκεκριµένα, η αναβο-

λή του επόµενου διαγωνισµού είχε ως αποτέλεσµα

τη συµβιβαστική εκπλήρωση της νόµιµης προσδο-

κίας των επιτυχόντων του διαγωνισµού του 1998

να συµπεριληφθούν στους διορισµούς του ακαδη-

µαϊκού έτους 2000. Σηµαντική ήταν η απόφαση

του Υπουργείου Παιδείας για τη διεξαγωγή των

διαγωνισµών εφεξής για ορισµένο αριθµό θέσεων,

αλλά και η εξαγγελία για µείωση του αριθµού των

αναπληρωτών καθηγητών υπέρ των µόνιµων, προ-

κειµένου να πληρωθούν πάγιες ανάγκες της εκπαί-

δευσης. 

4.7 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΕΚ)

Φορείς: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευµάτων - Υπουργείο Υγείας 

και Πρόνοιας

Στην Ετήσια έκθεση 1999 (σ. 91, 3.6.3.3 και σ. 101,

4.5.4β), ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε την

ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας έκδοσης των

προβλεπόµενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 6

του Ν. 2009/1992 προεδρικών διαταγµάτων, µε τα

οποία θα καθορίζονται τα επαγγελµατικά δικαιώ-

µατα των κατόχων τίτλων επαγγελµατικής εκπαί-

δευσης και κατάρτισης που χορηγούνται από τα

ΙΕΚ. Είχε επίσης τονίσει ότι απαραίτητη προϋπό-

θεση για τη ρύθµιση του θέµατος ήταν η συνεργα-

σία µεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και των

συναρµόδιων υπουργείων, ιδιαίτερα του Υπουργεί-

ου Υγείας, το οποίο είχε εκφράσει έντονους ενδοι-

ασµούς, απορρίπτοντας σχέδια και κυρίως προσχέ-

δια προεδρικών διαταγµάτων που καταρτίστηκαν

από την Εθνική Επιτροπή Καθορισµού Επαγγελµα-

τικών ∆ικαιωµάτων (ΕΕΚΕ∆) και αφορούσαν κατά

το µεγαλύτερο µέρος τους νοσηλευτικές ειδικότη-

τες. 

Οι συνεχιζόµενες διαφωνίες των εµπλεκόµε-

νων υπουργείων για τα εν λόγω προεδρικά διατάγ-
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µατα και η συνεπαγόµενη υπερβολική καθυστέρη-

ση, που έχει ως αποτέλεσµα να πλήττονται κατά-

φωρα επαγγελµατικά δικαιώµατα πολιτών, οδήγη-

σαν και άλλους ενδιαφεροµένους στην υποβολή

σχετικών αναφορών στον Συνήγορο του Πολίτη.

Οι αναφορές του έτους 2000, εκτός από αυτές που

έχουν ήδη µνηµονευθεί στην Ετήσια έκθεση 1999,

αφορούν τις ειδικότητες «νοσηλευτική ατόµων µε

ψυχικές παθήσεις», «νοσηλευτική µονάδων εντατι-

κής θεραπείας», «νοσηλευτική ογκολογικών παθή-

σεων» και «νοσηλευτική βοηθού αναισθησιολόγου»

(υποθέσεις 1934, 2766, 9785, 11651 και 12791

του έτους 2000). 

Τελικά η διοίκηση, παρά τη γενική δυστοκία

που είχε επιδείξει στη λήψη µέτρων για την αντιµε-

τώπιση του προβλήµατος, υιοθετώντας τις προτά-

σεις του Συνηγόρου του Πολίτη, αναγνώρισε την

ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών έκδοσης των

σχετικών διαταγµάτων µε τα οποία αναµένεται να

κατοχυρωθούν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των

κατόχων τίτλων σπουδών του τοµέα επαγγελµάτων

υγείας της µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής

κατάρτισης, καθώς και της δευτεροβάθµιας τεχνικής

επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, πραγ-

µατοποιήθηκαν δύο συναντήσεις παραγόντων των

συναρµόδιων υπουργείων, στις οποίες αποφασίστη-

κε η προώθηση των σχεδίων Π∆ που αφορούν την

κατοχύρωση παραϊατρικών επαγγελµάτων των

παραπάνω επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

4.8 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ
ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ

Φορείς: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευµάτων - 

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

Η υπερβολική καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί

στο θέµα της αναγνώρισης τίτλων µεταδευτερο-

βάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατ’ εφαρ-

µογήν κοινοτικής οδηγίας, είχε ως αποτέλεσµα την

υποβολή αξιοσηµείωτου αριθµού αναφορών στον

Συνήγορο του Πολίτη κατά το έτος 1999 (βλ. Ετή-
σια έκθεση 1999, σ. 89, 3.6.2.3). Η αναγνώριση αυ-

τών των τίτλων και η εν συνεχεία πρόσβαση των

κατόχων τους σε νοµοθετικά κατοχυρωµένο επάγ-

γελµα, µε τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλ-

µατος, παραµένει σε εκκρεµότητα, παρά την πρό-

οδο που σηµειώθηκε µε την οριστικοποίηση του

πίνακα των δικαιολογητικών που οφείλουν να προ-

σκοµίσουν οι ενδιαφερόµενοι, προκειµένου τα καθ’

ύλην αρµόδια υπουργεία να προβούν στην απαι-

τούµενη από το Π∆ 231/1998 εισήγηση προς το

Συµβούλιο Επαγγελµατικής Αναγνώρισης Τίτλων

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΑΤΕΚ).

Το ΣΕΑΤΕΚ διαβεβαίωσε εγγράφως τον Συ-

νήγορο του Πολίτη ότι έχει παραλάβει όλους τους

φακέλους των ενδιαφεροµένων που εκκρεµούσαν

στο Υπουργείο Υγείας και ότι έχει ήδη ξεκινήσει τις

εργασίες του µέσα στο έτος 2000, οι οποίες ωστό-

σο δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί. Όπως ενηµέρω-

σε τον Συνήγορο του Πολίτη ο Οργανισµός Επαγ-

γελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ),

η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε διαφωνίες

ουσίας ως προς την επιβαλλόµενη από το κοινοτι-

κό δίκαιο εξοµοίωση σχολών και την επέκταση των

αντίστοιχων επαγγελµατικών δικαιωµάτων.

Πράγµατι, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε ήδη

διαπιστώσει ότι η καθυστέρηση στις εργασίες του

ΣΕΑΤΕΚ δεν οφειλόταν σε διαδικαστικούς λόγους,

αλλά σε λόγους ουσίας που ενδεχοµένως ήταν:

α) Η δυσκολία ένταξης των κατόχων τίτλων της

αλλοδαπής σε νοµοθετικά κατοχυρωµένο επάγγελ-

µα στην Ελλάδα, λόγω διαφορετικού επιπέδου κα-

τάρτισης. 

β) Η προσκόµιση από τους ενδιαφεροµένους

τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού

που δεν περιέχονται στο παράρτηµα της σχετικής

κοινοτικής οδηγίας. 

γ) Η άσκηση πιέσεων εκ µέρους επαγγελµατι-

κών οργανώσεων, οι οποίες δεν επιθυµούν να διευ-

ρυνθεί ο κύκλος των προσώπων που θα διαθέτουν

την αντίστοιχη άδεια επαγγέλµατος. 

Πάντως, το ΣΕΑΤΕΚ έχει δεσµευθεί να εξετά-

σει όλες τις εκκρεµείς αιτήσεις και να ζητήσει την

προσκόµιση συµπληρωµατικών δικαιολογητικών

σε περίπτωση που οι φάκελοι δεν είναι πλήρεις.

Παράλληλα, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε

διοικητικές αρχές κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, µε στόχο την πλήρη αποσαφήνιση ζητη-

µάτων ουσίας που ανακύπτουν κατά την εξέταση

των φακέλων.




