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Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται δέσµη οργα-

νωτικών και νοµοθετικών προτάσεων για µια σειρά

ζητηµάτων που εξετάστηκαν από τον Συνήγορο

του Πολίτη. Από τα θέµατα που διερευνήθηκαν

προκύπτει ότι σε ορισµένες περιπτώσεις το ισχύον

νοµικό καθεστώς πρέπει να µεταβληθεί και να συ-

µπληρωθεί µε νέες διατάξεις. Σε άλλες περιπτώ-

σεις χρειάζεται εκσυγχρονισµός της διοικητικής

πρακτικής. 

Εκτός από τις προτεινόµενες νέες ρυθµίσεις,

στο κεφάλαιο που ακολουθεί περιλαµβάνονται, σε

πληρέστερη και πιο επεξεργασµένη µορφή, προτά-

σεις που είχαν ενταχθεί στην ετήσια έκθεση του

Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 1999 και για τις

οποίες δεν υπήρξε ανταπόκριση της διοίκησης. Oι

προτάσεις αυτές παραµένουν όµως επίκαιρες, εν

όψει αφενός της σηµασίας των προβληµάτων που

ήδη έχουν επισηµανθεί και αφετέρου της αύξουσας

εµπειρίας της Αρχής ως προς την αντιµετώπιση

παρόµοιων περιπτώσεων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
(ΥΠΕΣ∆∆Α)

1. Θέµα: Άρνηση επιδότησης αγοράς πρώτης κατοι-
κίας σε υπαλλήλους που τοποθετούνται ή µετατίθε-
νται σε υπηρεσία προβληµατικής περιοχής
Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του

Ν. 2095/1992 «…σε υπαλλήλους που τοποθετού-

νται ή µετατίθενται σε υπηρεσία προβληµατικής

περιοχής, εφόσον µετά πενταετή παραµονή δηλώ-

σουν ότι επιθυµούν να παραµείνουν στην ίδια

περιοχή για µια ακόµη δεκαετία και προβούν στην

αγορά κατοικίας στην περιοχή αυτή, καταβάλλε-

ται το 40% της αξίας, όπως καθορίζεται από την

αρµόδια φορολογική αρχή». Επίσης, σύµφωνα µε

την παράγραφο 48 του άρθρου 14 του µεταγενέ-

στερου Ν. 2817/14.3.00, «η αληθής έννοια του

[προηγούµενου άρθρου], είναι ότι ισχύει και για

τους εκπαιδευτικούς της δηµόσιας εκπαίδευσης

όλων των βαθµίδων».

Μεταγενέστερη των δύο νόµων εγκύκλιος του

ΥΠΕΣ∆∆Α (παράγρ. 3, εδάφιο 2, Φ/48/9 οικ. 21

023/25.9.00) αναφέρει ότι «η επιδότηση ισχύει για

όσους εκπαιδευτικούς τοποθετηθούν ή µετατεθούν

στην προβληµατική περιοχή µετά τις 14.3.2000,

ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου 2817/2000 και

όχι µετά τις 11.11.1992», δηλαδή την ηµεροµηνία

δηµοσίευσης του Ν. 2095/2000.

Ωστόσο, από το κείµενο των δύο νόµων προκύ-

πτει ότι η ρύθµιση του Ν. 2817 δεν δηµιουργεί νέο

καθεστώς, αλλά επιβεβαιώνει το ισχύον, σύµφωνα

µε τον Ν. 2095/1992, αποδίδοντας µε αυθεντική

ερµηνεία την αληθή του έννοια. Αντίθετα, το παρα-

πάνω εδάφιο της υπουργικής εγκυκλίου καταργεί

το δικαίωµα επιδότησης το οποίο προκύπτει για

τους δικαιούχους-εκπαιδευτικούς από 11.11.1992

έως 14.3.2000, δηµιουργώντας καθεστώς προφα-

νούς ανισότητας σε βάρος αυτών έναντι των υπό-

λοιπων υπαλλήλων. Για τον λόγο αυτόν, 

προτείνεται:
Η κατάργηση της παραγράφου 3, εδάφιο 2 της

εγκυκλίου Φ/48/9 οικ. 21 023/25.9.00 και η εφαρ-

µογή των ισχυουσών διατάξεων.

2. Θέµα: ∆ιασφάλιση αλλοδαπών κατά την εξέταση
της ανανέωσης της άδειας εισόδου ή παραµονής τους
στη χώρα (κεφ. Ε.1, 3.4.1.2)
(Αρµοδιότητα υπό µεταβίβαση από το Υπουργείο

∆ηµόσιας Τάξης στο Υπουργείο Εσωτερικών)

Από τη γενική απαγόρευση προς τις δηµόσιες υπη-

ρεσίες να συναλλάσσονται µε αλλοδαπούς που δεν

έχουν νόµιµο τίτλο εισόδου ή διαµονής στην Ελλά-

δα (άρθρο 31, παράγρ. 2 του Ν. 1975/1991) δεν

εξαιρούνται αυτοί που αναµένουν από τη διοίκηση

την ανανέωση της άδειας εισόδου και παραµονής

που ήδη κατέχουν. Η αρχή της χρηστής διοίκησης

και η ενιαία εφαρµογή του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ι-

αδικασίας (άρθρο 10, παράγρ. 4) επιβάλλουν να

µην επιβαρύνονται οι εν λόγω αλλοδαποί µε την

καθυστέρηση της διοίκησης να εκδώσει έγγραφα

που αυτοί έχουν εγκαίρως ζητήσει. 

Προτείνεται:
Η ρητή πρόβλεψη στον Ν. 1975/1991 της δυνατό-

τητας των αλλοδαπών να συναλλάσσονται µε δη-

µόσιες υπηρεσίες όταν εκκρεµεί στη διοίκηση το

αίτηµά τους για ανανέωση άδειας εισόδου ή παρα-

µονής, ώστε να υπάρξει εφαρµογή της αρχής της

χρηστής διοίκησης, αλλά και του άρθρου 10, πα-

ράγρ. 4 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας έναντι

και των αλλοδαπών. 

3. Θέµα: Άδεια παραµονής αλλοδαπών ενήλικων
τέκνων ελλήνων πολιτών (κεφ. Ε.1, 3.4.1.2)
(Αρµοδιότητα υπό µεταβίβαση από το Υπουργείο

∆ηµόσιας Τάξης στο Υπουργείο Εσωτερικών – βλ.

παρακάτω και αρµοδιότητα του Υπουργείου ∆ηµό-

σιας Τάξης επί των αιτήσεων ασύλου, επίσης υπό

µεταβίβαση)

Τα τέκνα Ελλήνων µε αλλοδαπούς, τα οποία

δεν θεωρούνται τα ίδια Έλληνες λόγω του προϊ-

σχύσαντος δικαίου της ιθαγένειας, καθώς και τα

τέκνα Ελλήνων από πολιτογράφηση, όταν ενηλι-

κιωθούν λαµβάνουν άδεια παραµονής βραχείας δι-

άρκειας, εξοµοιούµενα µε τους αλλοδαπούς εκεί-

νους οι οποίοι δεν διαθέτουν δεσµούς µε την Ελλά-

δα. Η ανεπιεικής αυτή εξοµοίωση πλήττει το συ-

νταγµατικό δικαίωµα οικογενειακής συνένωσης

των Ελλήνων µε τα τέκνα τους.
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Προτείνεται:
Ειδική νοµοθετική ρύθµιση για τη χορήγηση αδει-

ών παραµονής, στην οποία να συνεκτιµάται θετικά

ότι οι αιτούντες ενήλικοι έχουν διαµείνει για χρόνια

στη χώρα ως ανήλικα τέκνα πολιτογραφηθέντων.

Με τον τρόπο αυτόν θα εξασφαλιστεί το δικαίωµά

τους σε οµαλό οικογενειακό βίο µε τους γονείς,

ακόµη και µετά την ενηλικίωσή τους. 

4. Θέµα: Προαιρετική καύση των νεκρών 
(κεφ. Ε.1, 3.2.2)
Η δυνατότητα αποτέφρωσης, η οποία θα παρέχει

στους ενδιαφεροµένους την ευχέρεια της µετά θά-

νατον διάθεσης του σώµατός τους κατά τρόπο που

να ανταποκρίνεται σε βασικές ιδεολογικές τους αρ-

χές, συνάδει προς το άρθρο 5, παράγρ. 1 του Συ-

ντάγµατος περί ελεύθερης ανάπτυξης της προσω-

πικότητας, όπως και προς το άρθρο 4, παράγρ. 1

του Συντάγµατος, που κατοχυρώνει την ισότητα

ενώπιον του νόµου. 

Προτείνεται:
Η νοµοθετική πρόβλεψη της προαιρετικής καύσης

των νεκρών, ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεποιθή-

σεων. Ο νοµοθέτης θα όφειλε πάντως να προβλέ-

ψει κάθε αναγκαία προϋπόθεση, ώστε η εκδήλωση

επιθυµίας αποτέφρωσης του σώµατος να προκύ-

πτει κάθε φορά µε σαφήνεια, δηλαδή κατά τρόπο

µη επιδεχόµενο αµφισβήτηση από τους οικείους

του θανόντος. 

5. Θέµα: ∆ιασταύρωση πιστοποιητικών πολιτογρά-
φησης (κεφ. Ε.1, 3.4.1.5)
Οι αιτούντες την πολιτογράφησή τους αναγκάζο-

νται σε αλλεπάλληλη υποβολή των ίδιων δικαιολο-

γητικών, διότι η σχετική διαδικασία καθυστερεί

τόσο πολύ, ώστε η ισχύς των δικαιολογητικών λή-

γει προτού υπάρξει απάντηση στο αίτηµα πολιτο-

γράφησης. Η αρχή της χρηστής διοίκησης επιβάλ-

λει να µην επωµίζονται οι διοικούµενοι το βάρος

της καθυστέρησης της διοίκησης να διεκπεραιώσει

το έργο της.

Προτείνεται:
Τα πιστοποιητικά που έχουν περιορισµένο χρόνο

ισχύος να συνυποβάλλονται µε την αίτηση πολιτο-

γράφησης και, εάν η ισχύς τους λήξει, να ζητείται

όχι µέσω του αιτούντος αλλά υπηρεσιακά η επιβε-

βαίωση των στοιχείων ή η διαβίβαση νέων πιστο-

ποιητικών µε χρήση ταχείας τεχνολογίας (π.χ. fax).

Η υπηρεσιακή αυτή επιβεβαίωση να µη γίνεται σε

κάθε στάδιο της διαδικασίας, αλλά µόνον κατά την

τελική φάση, δηλαδή όταν όλες οι υπόλοιπες προ-

ϋποθέσεις έχουν ήδη ερευνηθεί. 

ΥΠΕΣ∆∆Α - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Θέµα: Εγγραφή ληξιαρχικών µεταβολών µε βάση δι-
καστική απόφαση (κεφ. Ε.1, 3.3.2.1)
∆εδοµένου ότι, µε βάση νοµολογία του Συµβουλίου

της Επικρατείας, οι αποφάσεις αστικών δικαστη-

ρίων επί θεµάτων αστικής κατάστασης δεν θεω-

ρούνται δεσµευτικές για τη διοίκηση, δηµιουργεί-

ται το φαινόµενο των αντιφατικών δηµόσιων εγ-

γραφών σε θέµατα αστικής κατάστασης, µε συνέ-

πεια να δηµιουργούνται προβλήµατα στον διοικού-

µενο και να πλήττεται η αξιοπιστία των δηµόσιων

αρχείων και η ασφάλεια δικαίου.

Προτείνεται:
Η νοµοθετική πρόβλεψη των δήµων ως υποχρεωτι-

κών διαδίκων στις αστικές δίκες επί των ληξιαρχι-

κών µεταβολών, τουλάχιστον αυτών της αλλαγής

ηλικίας, ούτως ώστε να µπορούν να προβάλλουν

εγκαίρως τυχόν ενστάσεις (σχετικά µε το κύρος των

µαρτυριών ή τυχόν αντίθετο δηµόσιο συµφέρον

συνταξιοδοτικής ή στρατολογικής φύσης) και να

δεσµεύονται από το δεδικασµένο.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Θέµα: Αναβολή στρατιωτικής κατάταξης λόγω σπου-
δών (κεφ. Ε.1, 3.1.4.1)
Η διάταξη του άρθρου 7, παράγρ. 3 του Ν. 1763/

1988, σύµφωνα µε την οποία η παράταση χορηγη-

θείσας αναβολής είναι δυνατή µόνο σε περιπτώσεις

µετεγγραφής από µια βαθµίδα σπουδών σε άλλη,

αντιφάσκει µε την αρχή της εξάρτησης της δι-

άρκειας της αναβολής από τη διάρκεια των σπου-

δών (άρθρο 7, παράγρ. 2 του ίδιου νόµου). Όπως

έχει δεχθεί ακόµη και το επιτελείο του Υπουργού

Εθνικής Άµυνας, αυτό δηµιουργεί ανισότητα σε βά-

ρος µεγάλου αριθµού φοιτητών που εισάγονται µε

τη δεύτερη προσπάθεια στη σχολή της προτίµησής

τους ή συνεχίζουν τη µεταπτυχιακή τους ειδίκευση.

Προτείνεται:
Η νοµοθετική κατοχύρωση της δυνατότητας πα-

ράτασης χορηγηθείσας αναβολής για σπουδές του

ίδιου επιπέδου, σε περίπτωση που οι ενδιαφερόµε-

νοι ξαναδίνουν εισαγωγικές εξετάσεις και εισάγο-

νται σε σχολή µεγαλύτερης διάρκειας σπουδών ή

συνεχίζουν τη µεταπτυχιακή τους ειδίκευση µε την

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Με την αλλαγή

αυτή θα καταστεί δυνατή η εφαρµογή του κανόνα

του άρθρου 7, παράγρ. 2 του Ν. 1763/1988, µε

εξαίρεση φυσικά των περιπτώσεων όπου παραβιά-

ζονται τα ανώτατα χρονικά όρια αναβολής για

στρατιωτική κατάταξη που προβλέπει ο νόµος.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 
ΥΠΕΣ∆∆Α

Θέµα: Κάλυψη πάγιων αναγκών µε επίταξη εργασίας
(κεφ. Ε.1, 3.6.2)
Η στελέχωση των βοηθητικών πλοίων του Πολεµι-

κού Ναυτικού µε προσωπικό το οποίο καλύπτει

πάγιες και διαρκείς υπηρεσιακές ανάγκες χωρίς τις

αντίστοιχες εργασιακές εγγυήσεις καθιστά το

µέτρο της επίταξης προσωπικής εργασίας προβλη-

µατικό, εν όψει της απαγόρευσης της αναγκαστι-

κής εργασίας στο άρθρο 22, παράγρ. 3 του Συ-

ντάγµατος.

Προτείνεται:
Η κατάργηση του µέτρου της επίταξης προσωπι-

κής εργασίας και η ρύθµιση του καθεστώτος των

επιτάκτων, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρ-

κείς ανάγκες του Πολεµικού Ναυτικού, µε την ανα-

γνώριση της σχέσης εργασίας τους ως σχέσης ιδιω-

τικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θέµα: Αιτιολογία άρνησης θεώρησης εισόδου σε
αλλοδαπούς (κεφ. Ε.1, 3.4.1.1)
Η ανάγκη έγγραφης αιτιολογίας των απορριπτικών

πράξεων θεώρησης εισόδου σε αλλοδαπούς προκύ-

πτει ήδη από το συνταγµατικό δικαίωµα αναφοράς

και αποτελεί βασική εγγύηση διαφάνειας και χρη-

στής διοίκησης. 

Προτείνεται:
Η διατήρηση και η πλήρης εφαρµογή της διάταξης

περί αιτιολόγησης της άρνησης θεώρησης εισόδου

από τα ελληνικά προξενεία.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. Θέµα: Χορήγηση εφάπαξ βοηθήµατος στους
συνταξιούχους του δηµοσίου που έχουν προσφέρει
αποδεδειγµένα διακεκριµένες υπηρεσίες στις τέχνες
και τα γράµµατα (κεφ. Ε.2, 3.1.10)
Στους λογοτέχνες, συνθέτες, καλλιτέχνες κ.ά., για

τους οποίους η αρµόδια επιτροπή συνταξιοδότησης

συγγραφέων και καλλιτεχνών του Υπουργείου Πο-

λιτισµού κρίνει ότι έχουν προσφέρει διακεκριµένες

υπηρεσίες στον τοµέα τους και έχουν ετήσιο ει-

σόδηµα κάτω των 6.000.000 δρχ., απονέµεται τι-

µητική σύνταξη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.

2435/1996, ενώ στην περίπτωση που το ετήσιο ει-

σόδηµά τους υπερβαίνει το παραπάνω όριο κα-

ταβάλλεται σε αυτούς εφάπαξ χρηµατικό βοήθηµα

2.000.000 δρχ. Στην περίπτωση όµως που ο δικαι-

ούχος λαµβάνει σύνταξη από το ∆ηµόσιο Ταµείο

και το εισόδηµά του δεν υπερβαίνει τα 6.000.000

δρχ. αναστέλλεται, σύµφωνα µε την ερµηνεία που

έχει υιοθετηθεί, η καταβολή της τιµητικής σύνταξης

χωρίς να καταβάλλεται σε αυτόν το εφάπαξ βο-

ήθηµα. Η ερµηνεία αυτή οδηγεί σε άνιση µεταχεί-

ριση σε βάρος των οικονοµικά ασθενέστερων δια-

κεκριµένων συγγραφέων, καλλιτεχνών κ.ά., η οποία

µπορεί να αποκατασταθεί µόνο µε τη νοµοθετική

ρύθµιση του θέµατος. 

Προτείνεται:
Να καθιερωθεί η δυνατότητα των συνταξιούχων

του δηµοσίου να λαµβάνουν το εφάπαξ βοήθηµα

εφόσον το εισόδηµά τους είναι χαµηλότερο από

6.000.000 δρχ. Ειδικότερα, να αναµορφωθεί το άρ-

θρο 1, παράγρ. 2 του Ν. 2435/1996 ως εξής: «Σε

δικαιούχους, των οποίων τα ατοµικά εισοδήµατα

υπερβαίνουν το ποσόν των 6.000.000 δρχ. [ή έχει

ήδη απονεµηθεί σε αυτούς σύνταξη από το δηµό-

σιο], αντί της τιµητικής σύνταξης, χορηγείται εφά-

παξ χρηµατικό βραβείο 2.000.000 δρχ. […]».

2. Θέµα: Εξαίρεση των πολυτεκνικών συντάξεων
από τις παροχές που αποκλείουν συνταξιοδότηση από
το δηµόσιο (κεφ. Ε.2, 3.1.7)
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) εξοµοι-

ώνει την ισόβια πολυτεκνική σύνταξη, που αποτε-

λεί οικογενειακό επίδοµα, µε τη σύνταξη που κατα-

βάλλεται από το ∆ηµόσιο Ταµείο και ως εκ τούτου

στερεί από τη µητέρα-δικαιούχο της ισόβιας πολυ-

τεκνικής σύνταξης την καταβολή οποιασδήποτε

άλλης σύνταξης από το δηµόσιο, κατ’ εφαρµογήν

της διάταξης του άρθρου 5, παράγρ. 1γ του Κώδι-

κα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π∆

1041/1979, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 166/

2000). Αντίστοιχη διάταξη ίδιου περιεχοµένου

αποτελεί και το άρθρο 2, παράγρ. 1γ του Π∆ 850/

1980 του Κώδικα Συντάξεων Προσωπικού Σιδη-

ροδρόµων. Η ακολουθούµενη ερµηνεία των διατά-

ξεων αυτών αναιρεί τη συνταγµατική υποχρέωση

του κράτους (άρθρο 2) για προστασία της πολύτε-

κνης οικογένειας.

Προτείνεται:
Η προσθήκη διάταξης στον Κανονισµό Πολιτικών

και Στρατιωτικών Συντάξεων και στον Κώδικα Συ-

ντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόµων, σύµφωνα µε

την οποία να εξαιρείται η ισόβια πολυτεκνική σύ-

νταξη από την έννοια της σύνταξης που αποκλείει

την καταβολή άλλης σύνταξης από το δηµόσιο. 

3. Θέµα: Παροχή δικαιώµατος επανεξέτασης για
τρίτη φορά από την Ανωτάτη Στρατού Υγειονοµική
Επιτροπή (ΑΣΥΕ) σε περίπτωση σοβαρής επιδείνω-
σης της υγείας (κεφ. Ε.2, 3.1.6)
Στους ανάπηρους πολέµου πολεµικούς συνταξιού-

χους παρέχεται µόνο δύο φορές η δυνατότητα

επανεξέτασής τους από την ΑΣΥΕ για την αύξηση

του ποσοστού αναπηρίας. Το γεγονός αυτό εµπο-
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δίζει την αύξηση της καταβαλλόµενης σύνταξης

στις περιπτώσεις που ο αρχικός τραυµατισµός επι-

δεινωθεί σοβαρά µετά τη δεύτερη επανεξέταση, σε

βαθµό που να οδηγήσει σε ακρωτηριασµό ή µόνιµη

αναπηρία. Η άκαµπτη αυτή ρύθµιση αντίκειται

στην αρχή της επιείκειας, που επιβάλλει σε περι-

πτώσεις σοβαρής επιδείνωσης την πρόβλεψη και

νέας επανεξέτασης. Για την αποφυγή όµως αυθαί-

ρετων εξαιρέσεων, η θέσπιση συγκεκριµένων κρι-

τηρίων για την παροχή της δυνατότητας τρίτης

επανεξέτασης καθίσταται αναγκαία. 

Προτείνεται:
Να προστεθεί ένα τελευταίο εδάφιο στην παρά-

γραφο 1 του άρθρου 123 του Π∆ 1285/1981, στο

οποίο να ορίζεται ότι: «Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή

τρίτη επανεξέταση, εφόσον µεταγενέστερα έχει

επέλθει ακρωτηριασµός ή µόνιµη αναπηρία, που

αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση δηµόσιου νο-

σοκοµείου η οποία προσκοµίζεται µε την αίτηση».

4. Θέµα: Προϋποθέσεις θεµελίωσης συνταξιοδοτι-
κού δικαιώµατος των χήρων ανδρών, συζύγων δηµο-
σίων υπαλλήλων (κεφ. Ε.2, 3.1.7)
Για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου των χήρων

ανδρών συζύγων δηµοσίων υπαλλήλων, καθώς και

άλλων κατηγοριών υπαλλήλων που συνταξιοδοτού-

νται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτι-

κών και Στρατιωτικών Συντάξεων, η διάταξη του

άρθρου 5, παράγρ. 3 του Π∆ 1041/1979 θέτει ως

επιπλέον προϋπόθεση την απορία του συζύγου και

την ανικανότητά του για βιοποριστική εργασία σε

ποσοστό 65% και άνω. Η ρύθµιση αυτή, παρά το

γεγονός ότι πλέον δεν εφαρµόζεται µετά την έκδο-

ση αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε τις

οποίες κρίνεται ως αντισυνταγµατική, πρέπει να

καταργηθεί, καθώς αντιβαίνει στις διατάξεις του

άρθρου 4, παράγρ. 1 και 2 του Συντάγµατος και

παραβιάζει την αρχή της ίσης µεταχείρισης των δύο

φύλων.

Προτείνεται:
Η τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 5, πα-

ράγρ. 3 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών

Συντάξεων κατά το µέρος που θεσπίζει τις πρό-

σθετες προϋποθέσεις της απορίας και της ανικα-

νότητας του χήρου για βιοποριστική εργασία.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Θέµα: Καθορισµός της διαδικασίας καταβολής της
«πρόωρης σύνταξης» αγροτών (κεφ. Ε.2, 3.1.4)
Για τους αγρότες οι οποίοι έπαψαν να εργάζονται

και έχουν µεταβιβάσει την κτηµατική τους περιου-

σία σε νέους αγρότες έχει προβλεφθεί επίδοµα ως

αναπλήρωση του εισοδήµατός τους, το οποίο όµως

δεν καταβάλλεται κατά τρόπο συνεπή και τακτό,

ενώ λόγω της χρήσης του όρου «πρόωρη αγροτική

σύνταξη» δηµιουργείται σύγχυση σχετικά µε την

υποχρέωση καταβολής από το δηµόσιο των δώρων

Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδό-

µατος αδείας. Οι καθυστερήσεις που παρατηρού-

νται στην καταβολή του παραπάνω επιδόµατος κα-

θιστούν αναγκαία την τροποποίηση της διαδικα-

σίας καταβολής του.

Προτείνεται:
• Η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των

Υπουργών Γεωργίας και Οικονοµικών, που να ορί-

ζει συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, δεσµευτικό για

τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες για την καταβολή της

«σύνταξης» αυτής στους δικαιούχους σε συγκεκρι-

µένη ηµεροµηνία κάθε µήνα. Εναλλακτικά, προτεί-

νεται η καταβολή της αποζηµίωσης ανά δίµηνο ή

τρίµηνο, πρόταση που θα µειώσει σηµαντικά το

διοικητικό κόστος. 

• Η αντικατάσταση του όρου «πρόωρη σύντα-

ξη αγροτών» από τον όρο «αγροτικό επίδοµα» σε

όλα τα επίσηµα έγγραφα-έντυπα που αφορούν τη

συγκεκριµένη παροχή.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέµα: ∆υνατότητα µη συµµετοχής στην Ένωση
Ελλήνων Χηµικών (ΕΕΧ) (κεφ. Ε.1, 3.7.1.2)
Οι καταστατικές διατάξεις της Ένωσης Ελλήνων

Χηµικών (Ν. 1804/1988) επιβάλλουν την υποχρεω-

τική εγγραφή των πτυχιούχων χηµικών και δεν προ-

βλέπουν τη δυνατότητα εκούσιας διαγραφής τους.

Ωστόσο, οι διατάξεις αυτές δεν συνάδουν προς τη

συνταγµατικώς κατοχυρωµένη (αρνητική) ελευθε-

ρία του συνεταιρίζεσθαι.

Προτείνεται:
Η τροποποίηση της διάταξης του Ν. 1804/1988

που προβλέπει την υποχρεωτική εγγραφή πτυχιού-

χων στην ΕΕΧ και δεν προβλέπει τη διαδικασία

εκούσιας διαγραφής τους. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέµα: Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών (κεφ.
Ε.3, 3.12.2)
Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο περί κατεδαφίσεων

αυθαίρετων κατασκευών εντός σχεδίων πόλεων εί-

ναι κατ’ αρχήν επαρκές. Παρατηρείται όµως το

φαινόµενο τα αρµόδια όργανα να απέχουν συστη-

µατικά από την εκτέλεση των κατεδαφίσεων, αγνο-

ώντας τον νόµο, τις σχετικές αποφάσεις των αρ-

µόδιων διοικητικών οργάνων, τις δικαστικές απο-

φάσεις, ακόµη και τις αποφάσεις του ΣτΕ. Η στά-

ση αυτή, όπως σηµειώθηκε και σε προηγούµενες
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εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, βρίσκει το

ελεγχόµενο νοµικό της θεµέλιο στο αόριστης δια-

τύπωσης έγγραφο του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (αρ.

8578/26.6.95), αλλά και σε άλλα έγγραφα. Χαρα-

κτηριστική είναι και η ελεγχόµενης νοµιµότητας

αρ. 2/1996 απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλί-

ου Αθηνών («Περί Αντιµετώπισης Αυθαιρέτων Κα-

τασκευών»), η οποία, εισάγοντας την έννοια της

προτεραιότητας, άγει πρακτικά σε αναστολή της

κατεδάφισης των παράνοµων κατασκευών. 

Εξάλλου, οι αιρετοί άρχοντες προβάλλουν συ-

χνά την ύπαρξη κοινωνικών λόγων ή την έλλειψη

µέσων και πόρων ως αιτίες για τη µη εκτέλεση των

κατεδαφίσεων, ισχυρισµοί που κατά κανόνα δεν

συνοδεύονται από επαρκές αποδεικτικό και πραγ-

µατολογικό υλικό. 

Στόχος της δέσµης των προτάσεων που ακο-

λουθεί είναι να αναδείξει τα συγκεκριµένα εκείνα

προβλήµατα, η λύση των οποίων κατά την άποψη

του Συνηγόρου του Πολίτη εξαρτάται από τη λή-

ψη σχετικών πολιτικών αποφάσεων.

Προκειµένου, λοιπόν, να διασφαλιστεί η προά-

σπιση της νοµιµότητας και να εφαρµοστούν οι

αποφάσεις του ΣτΕ,

προτείνεται:
• Η επανεξέταση της νοµοθεσίας, η οποία πε-

ριέχει κατ’ εξαίρεση ρυθµίσεις, ενθαρρυντικές ή και

απολύτως αποκαταστατικές της αυθαίρετης δό-

µησης. 

• Η αναστολή διαδικασιών οι οποίες, άµεσα ή

έµµεσα (ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, σύνδεση µε

τηλεφωνικό και αποχετευτικό δίκτυο κ.λπ.), άγουν

στη νοµιµοποίηση αυθαίρετων κατασκευών. 

• Η διασφάλιση του συνοπτικού χαρακτήρα

των διαδικασιών κρίσης σχετικά µε τον αυθαίρετο

ή µη χαρακτήρα κατασκευών, µε πρόβλεψη για την

ταχεία εκδίκαση των σχετικών ενστάσεων, έτσι

ώστε να µην παγιώνεται η κατάσταση της αυθαι-

ρεσίας και να µην καλλιεργείται η προσδοκία ότι η

παρανοµία τελικά θα επικρατήσει. Η ταχύτητα

των διαδικασιών αυτών συναρτάται άµεσα προς

την αποτροπή ολοκλήρωσης των οικοδοµικών ερ-

γασιών, η οποία δηµιουργεί µη αναστρέψιµες κα-

ταστάσεις, το υπέρογκο κόστος των οποίων καλεί-

ται στη συνέχεια να καλύψει η πολιτεία – ενδεχο-

µένως και υπό µη οµαλές συνθήκες (π.χ. κατάρ-

ρευση αυθαιρέτως οικοδοµηθέντων ατελών κτισµά-

των σε περίπτωση σεισµών).

• Η έγκριση πιστώσεων για τη σύσταση, σε νο-

µαρχιακό επίπεδο, συνεργείων κατεδάφισης αυθαί-

ρετων κτισµάτων, ούτως ώστε να µην προβάλλεται

η έλλειψη πόρων ως επιχείρηµα, το οποίο ουσια-

στικά συγκαλύπτει την απουσία πολιτικής βούλη-

σης για την εφαρµογή των δικαστικών αποφάσεων

ή των κείµενων διατάξεων.

• Η επίβλεψη της διεξαγωγής των σχετικών ερ-

γασιών από τους πειθαρχικούς προϊστάµενους της

τοπικής αυτοδιοίκησης (γενικούς γραµµατείς περι-

φέρειας).

• Η πλήρης εφαρµογή των προβλεποµένων στο

Π∆ 16/1989 για τον καταλογισµό ποινικών και άλ-

λων ευθυνών σε πρόσωπα που δεν εφαρµόζουν τις

αποφάσεις του ΣτΕ και η επιβολή κυρώσεων για

παράλειψη των κατά τα παραπάνω οφειλόµενων

νόµιµων ενεργειών.

• Ο καταλογισµός στον αυθαιρέτως οικοδοµή-

σαντα του κόστους της κατεδάφισης και των συνα-

φών προστίµων κατά τη διαδικασία είσπραξης δη-

µόσιων εσόδων του ΚΕ∆Ε. 

• Η θέσπιση διάταξης που να απαγορεύει την

ευνοϊκή δανειοδότηση αυθαίρετων κτισµάτων που

υφίστανται ζηµιές ή καταρρέουν εξαιτίας φυσικών

φαινοµένων (σεισµοί, πληµµύρες, κατολισθήσεις

κ.λπ.).

ΥΠΕΧΩ∆Ε - Β΄ ΒΑΘΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ)

Θέµα: Λειτουργία εργαστηρίων σε περιοχές αµιγούς
κατοικίας (κεφ. Ε.3, 3.1.2)
Εργαστήρια λειτουργούν παράνοµα σε περιοχές

αµιγούς κατοικίας, επιβαρύνοντας το περιβάλλον

µε επικίνδυνους ρύπους και υψηλά επίπεδα θορύ-

βου. Σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό καθεστώς,

η κατάταξη των επιχειρήσεων σε κλάδο οικονοµι-

κής δραστηριότητας γίνεται µε βάση την αίτηση

των ενδιαφεροµένων, χωρίς να διενεργείται έλεγ-

χος ως προς την ορθότητα ή την ακρίβεια των κα-

τατιθέµενων στοιχείων. Σε συνδυασµό µε το γεγο-

νός ότι δεν υπάρχει συγκεκριµένος αρµόδιος ελε-

γκτικός φορέας, αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη συ-

στηµατική καταστρατήγηση των προστατευτικών

διατάξεων του νόµου. Συνήθης µεθόδευση είναι ο

εικονικός τεµαχισµός ενιαίας επιχείρησης σε µι-

κρότερες, µε στόχο την παράκαµψη των ισχυουσών

διατάξεων. Το πόσο πληµµελής είναι ο έλεγχος

αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι συχνότατα οι

επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν χωρίς άδειες. Το

αποτέλεσµα πάντως είναι να παρατηρείται υπερ-

συγκέντρωση εντόνως οχλουσών επιχειρήσεων σε

περιοχές γενικής κατοικίας, γεγονός που υποβιβά-

ζει δραµατικά το επίπεδο ζωής των κατοίκων. 

Προτείνεται:
• Η απαγόρευση συγκέντρωσης µεγάλου αριθ-

µού εργαστηρίων και βιοτεχνιών σε περιοχές γενι-

κής κατοικίας, καθώς και ο σαφής καθορισµός του

αριθµού και της πυκνότητας ανά τετραγωνικό µέ-

τρο παρόµοιων εκµεταλλεύσεων, ιδίως όταν οι δρα-

στηριότητες που ασκούνται είναι επικίνδυνες ή

βλαπτικές για την υγεία των περιοίκων.
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• Η αποσαφήνιση του νοµικού πλαισίου που δι-

έπει τις δραστηριότητες αυτού του είδους, ώστε να

είναι δυνατός ο έλεγχος και η ενδεχόµενη σφράγι-

ση των εργαστηρίων από συγκεκριµένο φορέα σε

περίπτωση παραβίασης της νοµοθεσίας.

• Η διάθεση µέσων και πόρων στα πολεοδοµι-

κά γραφεία για την ευχερέστερη και συντοµότερη

διεξαγωγή ελέγχων (οχήµατα κ.λπ.). 

ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) 

Θέµα: Εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών µονάδων (κεφ.
Ε.3, 3.13.2)
Η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) 69269/1990

εκδόθηκε για να εναρµονιστεί η εθνική νοµοθεσία

µε την Οδηγία 85/337 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η

απουσία συγκεκριµένης αναφοράς στις κτηνοτρο-

φικές µονάδες στο Παράρτηµα ΙΙ αυτής της Οδη-

γίας καλύφθηκε από τη νεότερη Οδηγία 97/11/

ΕΟΚ, η οποία ισχύει από τον Μάρτιο του 1997 (το

Παράρτηµα ΙΙ αναφέρεται ρητά σε πτηνοκτηνο-

τροφικές µονάδες).

Εξάλλου, οι διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας

(Ν. 1650/1986 και ΚΥΑ 69269/1990) θα πρέπει

να ερµηνεύονται σε κάθε περίπτωση µε γνώµονα τη

συνταγµατικώς κατοχυρωµένη υποχρέωση κρατι-

κής προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 24 του

Συντάγµατος) και της οµοιόµορφης ρύθµισης των

διαφόρων πτηνοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων. 

Χωρίς να ληφθούν υπόψη τα παραπάνω, δόθη-

καν άδειες εγκατάστασης σε κτηνοτροφικές µονά-

δες χωρίς να έχει προηγουµένως τηρηθεί η νόµιµη

διαδικασία προέγκρισης χωροθέτησης και εκτίµη-

σης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αξίζει να

επισηµανθεί ότι υπάρχει παντελής έλλειψη µηχανι-

σµών περιβαλλοντικής παρακολούθησης µε σκοπό

την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και

την προληπτική προστασία του περιβάλλοντος, µε

αποτέλεσµα και εδώ το σχετικό εθνικό νοµικό

πλαίσιο να αφίσταται από το αντίστοιχο κοινοτικό.

Προτείνεται:
• Η ενσωµάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας

97/11/ΕΟΚ στην εθνική έννοµη τάξη, ώστε οι δρα-

στηριότητες που περιγράφει η ΚΥΑ 69269/1990,

για τις οποίες απαιτείται προέγκριση χωροθέτησης

και µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να αφο-

ρούν όλες τις πτηνοκτηνοτροφικές µονάδες (συ-

µπεριλαµβανοµένων και των βουστασίων, ανάλογα

µε τα «ισοδύναµα» ζώα).

• Η συνολική εκτίµηση των επιπτώσεων στο

περιβάλλον ύστερα από σύνταξη ουσιαστικών και

αξιόπιστων µελετών και η διασφάλιση της ουσια-

στικής διερεύνησης των περιβαλλοντικών συνθη-

κών µε εις βάθος µελέτη της περιοχής ενδιαφέρο-

ντος (συλλογή δειγµάτων για χηµική ανάλυση, δια-

πίστωση υφιστάµενης κατάστασης κ.ά.), ώστε αφε-

νός να επιλέγεται η καταλληλότερη περιοχή για

τέτοιου είδους εγκαταστάσεις και αφετέρου να µην

επιβαρύνεται µια περιοχή µε την εγκατάσταση πολ-

λών µονάδων που πλήττουν τη «φέρουσα ικανότη-

τα» του οικοσυστήµατος.

• Η συστηµατική παρακολούθηση και ο ελέγχος

(monitoring) των περιβαλλοντικών συνθηκών (ποι-

ότητα της ατµόσφαιρας, του εδάφους και των υπό-

γειων υδάτων), έτσι ώστε να αναπτυχθεί ένα σύ-

στηµα δυναµικής απογραφής των περιβαλλοντικών

επιπτώσεων, αφού το ήδη υπάρχον δεν κρίνεται

αξιόπιστο και επαρκές, προκειµένου να επιτυγχά-

νεται η ορθή εκτίµηση της υπάρχουσας κατάστα-

σης και να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα προ-

στασίας του περιβάλλοντος.

• Η συστηµατοποίηση και η συµπλήρωση του

ισχύοντος νοµικού πλαισίου, ώστε να ρυθµίζονται

µε ενιαίο και συντονισµένο τρόπο οι ενέργειες των

υπηρεσιών (στάδια διερεύνησης, αποδεκτά όρια ρύ-

πανσης, µέθοδοι θεραπείας, αρµόδιες υπηρεσίες

κ.λπ.), σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ρύπανση

µιας περιοχής. Ειδικότερα, κρίνεται αναγκαίο να

οριστεί µε σαφήνεια ο αρµόδιος φορέας για την πα-

ρακολούθηση της εφαρµογής της νοµοθεσίας και

την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

• Η δραστηριοποίηση του Ειδικού Σώµατος

Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος

(ΕΣΕΠΠ) που δηµιουργήθηκε µε τον N. 2242/

1994, αλλά έως σήµερα δεν έχει στελεχωθεί πλή-

ρως.

ΥΠΕΧΩ∆Ε - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέµα: Οριοθέτηση αιγιαλού (βλ. κεφ. Ε.3, 3.12.4)
Με αφορµή την έκδοση οικοδοµικής άδειας σε αρ-

χαιολογικό χώρο και τη µη τήρηση των προβλεπό-

µενων νόµιµων αποστάσεων από τον αιγιαλό, η χά-

ραξη του οποίου δεν ανταποκρινόταν στο πραγµα-

τικό του όριο (παράνοµες ενέργειες που καταστρα-

τηγούν υφιστάµενες διατάξεις του ΓΟΚ και ενδε-

χοµένως υποκρύπτουν µη σύννοµες δοσοληψίες), 

προτείνεται:
• Η ανάκληση της απόφασης 17908/3.4.90 του

Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ορίζει ότι «για τη ∆ω-

δεκάνησο οι αποστάσεις των κτισµάτων λαµβάνο-

νται από την καθορισµένη γραµµή αιγιαλού, όπως

η γραµµή αυτή καθορίζεται από τις διατάξεις του

άρθρου 2 του ΑΝ 2344/1940 και όχι από το όριο

κοινής (δηµόσιας) χρήσης, το οποίο καθορίζεται µε

µετατόπιση της γραµµής αιγιαλού κατά 12 µέτρα». 

Η απόφαση πάσχει ως προς την τυπική της

ισχύ, δεδοµένου ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπό-

µενοι όροι δηµοσιότητας ως προς την έκδοσή της.
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Παράλληλα, εµφανίζεται αντιφατική και ως προς

τις ουσιαστικές διατάξεις της, διότι σύµφωνα µε

τον Ν. 510/1947 στα ∆ωδεκάνησα ισχύει διαφορε-

τικός ορισµός των κοινόχρηστων χώρων που προ-

κύπτουν από τον καθορισµό του αιγιαλού και, επο-

µένως, ο ΑΝ 2344/1940 δεν µπορεί να εφαρµοστεί

όπως ισχύει για την υπόλοιπη Ελλάδα. Σκόπιµη

κρίνεται η ανάκληση της απόφασης και η ενσωµά-

τωση των αναγκαίων βελτιώσεων σε νέα απόφαση,

ώστε να επιλυθεί οριστικά το ζήτηµα.

• Η σαφής και εµπεριστατωµένη αιτιολόγηση

των γνωµοδοτήσεων του Κεντρικού Αρχαιολογικού

Συµβουλίου (ΚΑΣ).

• Ο καθορισµός του αιγιαλού να περιέλθει στη

συναρµοδιότητα των Υπουργείων Οικονοµικών και

ΠΕΧΩ∆Ε.

• Οι όροι καθορισµού του αιγιαλού και του πα-

λαιού αιγιαλού καθώς και οι προϋποθέσεις διαχεί-

ρισής του θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη περι-

βαλλοντικά κριτήρια.

Η θέσπιση προδιαγραφών για τον καθορισµό

του αιγιαλού θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα

ακόλουθα κριτήρια:

α) την ενιαία αντιµετώπιση του καθορισµού

του αιγιαλού µε παράλληλη πρόβλεψη για ειδική

προστασία των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών

που βρίσκονται δίπλα σε αιγιαλούς (π.χ. εκβολές

ποταµών, υδροβιότοποι, φυτική βλάστηση και πα-

ρουσία ζώων), 

β) τη σαφώς αιτιολογηµένη έκθεση της επιτρο-

πής καθορισµού του αιγιαλού, 

γ) την περιγραφή της γραµµής του αιγιαλού µε

συντεταγµένες, 

δ) τις προδιαγραφές για τις περιπτώσεις υπο-

χώρησης του αιγιαλού, 

ε) τη µελέτη υδρογεωλογικών στοιχείων, µε

προσπάθεια προβολής στο µέλλον των µεταβολών

της γραµµής, έτσι ώστε να αποφευχθούν συναφή

προβλήµατα. Πέραν των άλλων σχετικών µετρήσε-

ων της ζώνης κατάληψης των κυµάτων, η µελέτη

αυτή θα πρέπει να συνοδεύει και την έγκριση κατα-

σκευών στον αιγιαλό και την παραλία, 

στ) τις ειδικές ρυθµίσεις για τους παραδοσια-

κούς οικισµούς.

ΥΠΕΧΩ∆Ε - Α΄ ΒΑΘΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
(∆ΗΜΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ)

Θέµα: Λειτουργία καταστηµάτων πώλησης φιαλών
υγραερίου και φανοποιείων-βαφείων σε περιοχές γενι-
κής κατοικίας (κεφ. Ε.3, 3.1.2).
1. Πρατήρια πώλησης φιαλών υγραερίου µε δρα-

στηριότητες που εγκυµονούν κινδύνους για τη δη-

µόσια ασφάλεια και υγεία λειτουργούν χωρίς να δι-

αθέτουν άδεια λειτουργίας και χωρίς να έχουν εκ-

πονηθεί για αυτά µελέτες περιβαλλοντικών επι-

πτώσεων ούτε να έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικοί

όροι. Συχνά δεν υπάρχει ούτε πιστοποιητικό πυρα-

σφάλειας. Συγχρόνως διαπιστώνεται πραγµατική

αδυναµία των αρµόδιων υπηρεσιών να εξακριβώ-

σουν την ποσότητα υγραερίου που αποθηκεύεται ή

διακινείται.

Ακόµη και σε περιπτώσεις που έχει εκδοθεί

απόφαση για οριστική διακοπή λειτουργίας (οριστι-

κή σφράγιση), η αρµόδια για τη σφράγιση υπηρεσία

(που είναι και η αδειοδοτούσα αρχή) συχνά δηλώ-

νει αδυναµία να εκτελέσει την απόφαση. Οι συνή-

θεις δικαιολογίες που προβάλλονται είναι η ύπαρξη

νοµοθετικού κενού ή η απουσία µηχανολογικού

εξοπλισµού που καθιστά τη σφράγιση άνευ αντικει-

µένου, αν και από τις διατάξεις του Ν. 2516/1997,

άρθρο 16, παράγρ. 1 δεν προκύπτει διάκριση µετα-

ξύ µηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων.

2. Aπό τις αρµόδιες νοµαρχιακές υπηρεσίες χο-

ρηγούνται άδειες λειτουργίας φανοποιείων-βαφεί-

ων σε περιοχές γενικής κατοικίας, µε το επιχείρη-

µα ότι δεν ισχύουν οι διατάξεις του Π∆ 84/1984.

Αποτέλεσµα πάντως είναι η συστηµατική υποβάθ-

µιση του αστικού περιβάλλοντος και των συνθηκών

διαβίωσης των περιοίκων.

Προτείνεται:
• Η ορθή ερµηνεία και η εφαρµογή της ισχύου-

σας νοµοθεσίας (Π∆ 84/1984 και Ν. 2516/1997),

η οποία είναι µεν επαρκής αλλά δεν εφαρµόζεται.

• Η διενέργεια συχνότερων αιφνιδιαστικών

ελέγχων.

ΥΠΕΧΩ∆Ε

1. Θέµα: ∆εσµεύσεις και αναγκαστικές απαλλοτριώ-
σεις ακινήτων (κεφ. Ε.3, 3.4.1).
Πλήθος αναφορών που αφορούν είτε τη δέσµευση

ιδιοκτησίας χωρίς την τήρηση της διαδικασίας της

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης είτε τη µη καταβολή

της επιδικασθείσας αποζηµίωσης οδηγεί τον Συνή-

γορο του Πολίτη στη διαπίστωση ότι ο πολεοδοµι-

κός σχεδιασµός της πολιτείας δεν συµβαδίζει µε

τον οικονοµικό προγραµµατισµό για την εύρεση

πόρων αναγκαίων για απαλλοτριώσεις και για κα-

τασκευή έργων. 

Σε πολλές περιπτώσεις, οι πολεοδοµικές µελέ-

τες δεν περιλαµβάνουν το σύνολο των µελετών που

απαιτούνται, προκειµένου η ένταξη των περιοχών

σε σχέδια πόλης να συνοδεύεται από ολοκληρωµέ-

νες µελέτες έργων υποδοµής. Ανεξάρτητα από τις

δικαιολογίες που συνήθως προβάλλουν οι ΟΤΑ,

διαπιστώνονται, κατά κανόνα, συστηµατική παρα-

βίαση των προθεσµιών καταβολής αποζηµίωσης

και υπέρµετρες καθυστερήσεις, µε αποτέλεσµα, σε
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µερικές περιπτώσεις, ιδιοκτησίες να παραµένουν

δεσµευµένες επί 40 και πλέον έτη. Η ανάκληση και

η αυτοδίκαιη άρση της µη συντελεσµένης αναγκα-

στικής απαλλοτρίωσης από την αρµόδια για την

κήρυξή της αρχή ρυθµίζεται πλέον αναλυτικά στον

νέο κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινή-

των (άρθρο 11), η πιστή εφαρµογή του οποίου θα

οδηγήσει στην επίλυση των από µακρού χρόνου

συσσωρευθέντων προβληµάτων. Άλλωστε, πάγια

θέση του ΣτΕ σε ανάλογες περιπτώσεις είναι ότι η

απαλλοτρίωση δεσµευµένων ιδιοκτησιών θα πρέ-

πει να έχει ολοκληρωθεί το πολύ µέσα σε 7 έτη,

διαφορετικά η δέσµευση στερείται νοµικής ισχύος.

Οι παραπάνω συνθήκες έχουν δηµιουργήσει τε-

ράστιο αριθµό µη σύννοµων πλέον δεσµεύσεων ιδι-

οκτησιών. Λαµβάνοντας υπόψη τους βάσιµους λό-

γους για τους οποίους επιβλήθηκαν οι δεσµεύσεις

αυτές (δηµιουργία αστικής υποδοµής κ.ά.), σε συν-

δυασµό µε την ανάγκη προστασίας της ιδιοκτη-

σίας, σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Συντάγµατος,

προτείνεται:
• Η επανεξέταση της δυνατότητας σύναψης

από τους ΟΤΑ χαµηλότοκων δανείων πέραν των

ποσών που ούτως ή άλλως εισπράττουν, τα οποία

θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στον µεγά-

λο αριθµό δεσµεύσεων ή απαλλοτριώσεων γης και

στις συναφείς υποχρεώσεις τους για καταβολή

αποζηµιώσεων στους δικαιούχους.

• Η επανεξέταση του ρόλου του Ειδικού Ταµεί-

ου Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών

Σχεδίων και του κανονισµού λειτουργίας του, κα-

θώς και η διασφάλιση της οµαλής κατανοµής και

ροής των σχετικών κονδυλίων προς τους ΟΤΑ.

2. Θέµα: Παράνοµη µετατροπή των πιλοτών σε
χώρο κατοικίας (κεφ. Ε.3, 3.7.4.2).
Από τα στοιχεία πολλών αναφορών καταγράφεται

η συχνή µετατροπή του ισόγειου κοινόχρηστου χώ-

ρου των πιλοτών πολυκατοικιών σε κατοικίες (δια-

µερίσµατα). Η ενέργεια αυτή δηµιουργεί σειρά

από περαιτέρω παρανοµίες. Συγκεκριµένα: 

α) υπέρβαση του επιτρεπόµενου συντελεστή

δόµησης, 

β) αλλοίωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος

των υπόλοιπων συνιδιοκτητών του κτιρίου, και

γ) αύξηση του αριθµού των ΙΧ οχηµάτων του

κτιρίου για τα οποία δεν υπάρχει πλέον η εκ του

νόµου προβλεπόµενη δυνατότητα για στάθµευση

εντός της ιδιοκτησίας, γεγονός που οδηγεί ανα-

γκαστικά σε αντίστοιχη κατάληψη χώρου στο πε-

ριβάλλον αστικό οδικό δίκτυο. 

Επειδή η αστυνόµευση της παράβασης αυτής

από τις κατά τόπους πολεοδοµικές και αστυνοµι-

κές αρχές έχει αποδειχθεί αναποτελεσµατική –και

αποτελεί δυνητικά πρόσφορο πεδίο παράνοµων οι-

κονοµικών συναλλαγών–, είναι απαραίτητη η δηµι-

ουργία οικονοµικών αντικινήτρων, που στόχο θα

έχουν την εξάλειψη των οικονοµικών ωφελειών, µε

ταυτόχρονη αντιµετώπιση του κρίσιµου προβλήµα-

τος ανάγκης για δηµιουργία όλο και περισσότερων

θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων. 

Η παρακάτω δέσµη µέτρων που προτείνεται

έχει στόχο να συµβάλει στη µείωση της παρατη-

ρούµενης τάσης αύξησης του αριθµού των αυτοκι-

νήτων σε δηµόσιους χώρους (δρόµους, πεζοδρόµια,

πάρκα, ακόµη και µέσα στον Εθνικό Κήπο) και να

µετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις τους στο περι-

βάλλον. 

Προτείνεται:
• Η ενεργοποίηση των διαδικασιών επιβολής

(διά των αρµόδιων πολεοδοµιών ή των τεχνικών

υπηρεσιών των ΟΤΑ που θα ελέγχουν σε ετήσια

βάση όλη τη ζώνη αρµοδιότητάς τους και θα κατα-

γράφουν τις παραβάσεις) και είσπραξης (διά των

οικείων ∆ΟΥ) τόσο του προστίµου ανέγερσης αυ-

θαιρέτου όσο και του ετήσιου προστίµου διατήρη-

σής του. Η είσπραξη των προστίµων αυτών –τα

οποία σηµειωτέον προβλέπονται από την υπάρχου-

σα νοµοθεσία– θα λειτουργήσει ως οικονοµικό αντι-

κίνητρο για τους επίδοξους παραβάτες (εργολά-

βους και αγοραστές). Τα εισπραττόµενα ποσά θα

κατατίθενται υποχρεωτικά σε ειδικό λογαριασµό

από τον οποίο θα χρηµατοδοτείται αποκλειστικά η

κατασκευή δηµοτικών ή δηµόσιων κτιρίων στάθ-

µευσης αυτοκινήτων. Τα εισπραττόµενα στη συνέ-

χεια τέλη στάθµευσης από τις εγκαταστάσεις αυτές

θα καλύπτουν το κόστος λειτουργίας τους, ενώ θα

δηµιουργήσουν νέες µόνιµες θέσεις εργασίας και θα

παρέχουν ασφάλεια στα σταθµευµένα αυτοκίνητα

από πράξεις βανδαλισµού και κλοπής. 

• Η θέσπιση, παράλληλα προς το προηγούµενο

µέτρο, της υποχρέωσης των ιδιοκτητών ΙΧ οχηµά-

των να καταθέτουν στην ετήσια φορολογική τους

δήλωση είτε απόδειξη κατοχής νόµιµης θέσης στάθ-

µευσης, µε αντίγραφο της σχετικής συµβολαιογρα-

φικής πράξης, είτε απόδειξη πληρωµής ετήσιας κα-

ταβολής σε δηµόσια ή ιδιωτικά γκαράζ για µόνιµη

θέση στάθµευσης του αυτοκινήτου τους. 

Εφόσον δεν κατατίθεται ένα από τα δύο παρα-

πάνω αποδεικτικά, προτείνεται να επιβάλλεται από

την αρµόδια ∆ΟΥ τέλος στάθµευσης αντίστοιχου

ύψους µε το ετήσιο κόστος στάθµευσης, το οποίο

θα κατατίθεται υποχρεωτικά στον ίδιο λογαριασµό

της προηγούµενης παραγράφου. Με τον τρόπο αυ-

τόν θα ενισχυθούν οι ανταποδοτικοί δηµόσιοι πόροι

για τη χρηµατοδότηση δηµιουργίας δηµοτικών ή

δηµόσιων εγκαταστάσεων στάθµευσης ΙΧ οχη-

µάτων, ενώ παράλληλα θα ενθαρρυνθεί και η ιδιω-

τική πρωτοβουλία για την κατασκευή τέτοιων εγκα-

ταστάσεων. Έτσι, 
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α) θεσπίζεται πλέον η υποχρέωση του ιδιοκτή-

τη ΙΧ να αντιµετωπίσει ιδιωτικά το πρόβληµα

στάθµευσης (σύµφωνα µε την αρχή «ο ρυπαίνων

πληρώνει») αντί να το µετακυλίει στο δηµόσιο,

β) αποδεσµεύεται το υπάρχον οδικό δίκτυο

από τα σταθµευµένα οχήµατα και εξυπηρετείται

καλύτερα η ροή τους, 

γ) µειώνονται οι ρύποι των αυτοκινήτων, και

δ) µειώνεται ο χρόνος κίνησης των οχηµάτων

στο αστικό οδικό δίκτυο. 

• H θέσπιση υποχρεωτικής κατάθεσης στον

συµβολαιογράφο ακριβούς αντιγράφου των εγκρι-

θέντων από το οικείο πολεοδοµικό γραφείο αρχι-

τεκτονικών σχεδίων κάθε κτίσµατος και υποχρεω-

τικής µνείας αυτών σε κάθε µετέπειτα συµβολαιο-

γραφική πράξη αγοροπωλησίας ως όρος για την

εγκυρότητα της σύµβασης. Με τον τρόπο αυτόν

δεν θα είναι δυνατόν να δηµιουργούνται εκ των

υστέρων πάσχοντες τίτλοι ιδιοκτησίας σε οριζό-

ντιες ιδιοκτησίες οι οποίοι έχουν γίνει καθ’ υπέρ-

βασιν του επιτρεπόµενου συντελεστή δόµησης. 

ΥΠΕΧΩ∆Ε - ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Θέµα: ∆υνατότητα αποχώρησης από το Τεχνικό
Επιµελητήριο Ελλάδας (κεφ. Ε.1, 3.7.1.1)
Οι καταστατικές διατάξεις του Τεχνικού Επιµελητη-

ρίου Ελλάδας (Π∆ 27/1996 και Ν. 148619/ 1984)

δεν προβλέπουν τη δυνατότητα διαγραφής από το

µητρώο του. Ωστόσο, πρέπει να προβλεφθεί ρητά

και η δυνατότητα εκούσιας διαγραφής όσων δεν επι-

θυµούν να ασκήσουν το επάγγελµα του µηχανικού,

αρχιτέκτονα κ.λπ., προκειµένου οι διατάξεις αυτές

να εναρµονιστούν µε τη συνταγµατικώς κατοχυρω-

µένη (αρνητική) ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. 

Προτείνεται:
Η τροποποίηση της ισχύουσας νοµοθεσίας του

ΤΕΕ (Π∆ 27/1996 και Ν. 1486/1984), µε προσθή-

κη διάταξης που θα κατοχυρώνει ρητά το δικαίωµα

εκούσιας διαγραφής από το µητρώο του. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

1. Θέµα: Περιορισµοί άδειας ίδρυσης φροντιστηρίου
(κεφ. Ε.1, 3.6.1.1)
Η απαγόρευση να ιδρύσει και να λειτουργήσει φρο-

ντιστήριο ξένων γλωσσών σύζυγος ή συγγενής (εξ

αίµατος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθµού) δηµόσιου

εκπαιδευτικού, ο οποίος υπηρετεί στην πόλη όπου

πρόκειται να λειτουργήσει το φροντιστήριο, πε-

ριορίζει σε τέτοιο βαθµό την επαγγελµατική ελευ-

θερία, ώστε αυτή καθίσταται αντισυνταγµατική.

Ενώ το ζητούµενο είναι να διασφαλιστεί ότι οι µα-

θητές δεν θα υπόκεινται στην κρίση καθηγητή που

είναι συγγενής µε διδάσκοντα σε φροντιστήριο, ο

ισχύων περιορισµός πλήττει την οικονοµική ελευθε-

ρία του ιδιοκτήτη φροντιστηρίου ανεξάρτητα από

τη φοίτηση των συγκεκριµένων µαθητών. Εποµέ-

νως, η σχετική διάταξη (παράγρ. 4 του ΑΝ 2545/

1940) εισάγει έναν περιορισµό στην άσκηση της

οικονοµικής ελευθερίας που δεν πληροί τα κριτήρια

της συνταγµατικής αρχής της αναλογικότητας.

Προτείνεται:
Η τροποποίηση της παραγράφου 4 του ΑΝ 2545/

1940 µε την υιοθέτηση άλλων περιορισµών, πιο

αποτελεσµατικών υπό τις σηµερινές συνθήκες και

λιγότερο επαχθών για τις ατοµικές ελευθερίες,

όπως για παράδειγµα η απαγόρευση εγγραφής στο

φροντιστήριο µαθητών που φοιτούν σε τµήµα στο

οποίο διδάσκει πρώτου βαθµού συγγενής του ιδιο-

κτήτη του φροντιστηρίου.

2. Θέµα: Εγγραφή υποψηφίων από ακριτικές περιο-
χές στο Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (κεφ. Ε.1,
3.5.1.2)
Η έννοια της ακριτικής περιοχής ως προς την ει-

σαγωγή των υποψηφίων στο Ελεύθερο Ανοιχτό

Πανεπιστήµιο ερµηνεύεται υπέρµετρα στενά, κα-

λύπτοντας µόνον τρεις δήµους της χώρας. Η ερµη-

νεία αυτή είναι προδήλως εκτός του σκοπού του

νόµου, καταργώντας ουσιαστικά την ευνοϊκή ρύθ-

µιση υπέρ των κατοίκων της ακριτικής Ελλάδας. 

Προτείνεται:
Με ρητή διάταξη να διευκρινιστεί ότι η έννοια των

υποψηφίων ακριτικών περιοχών του άρθρου 5 του

Ν. 2552/1997 περιλαµβάνει, εκτός από τους υπο-

ψηφίους των ακριτικών περιοχών στις οποίες δεν

εδρεύει ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε επί-

πεδο νοµού, και τις ακόλουθες κατηγορίες: 

α) τους µόνιµους κατοίκους ακριτικών περιο-

χών της νησιωτικής Ελλάδας, τους οποίους ουδό-

λως εξυπηρετεί η ύπαρξη ιδρύµατος τριτοβάθµιας

εκπαίδευσης σε επίπεδο νοµού, λόγω των ειδικών

συνθηκών µετακίνησης στα νησιά, και 

β) τους µόνιµους κατοίκους ακριτικών περιο-

χών των νοµών όπου εδρεύει µεν ίδρυµα τριτοβάθ-

µιας εκπαίδευσης, το οποίο όµως δεν παρέχει µε-

ταπτυχιακές σπουδές.

3. Θέµα: Απάλειψη θρησκεύµατος από το απολυτή-
ριο λυκείου (κεφ. Ε.1, 3.2.1.2)
Η αναγραφή του θρησκεύµατος στο απολυτήριο

λυκείου ή σε άλλα δηµόσια έγγραφα, των οποίων η

έκδοση είναι υποχρεωτική, δηµιουργεί κινδύνους

διακρίσεων µε βάση τις θρησκευτικές πεποιθήσεις,

καθώς υποχρεώνει τους πολίτες να δηλώσουν το

θρήσκευµά τους ή να προβούν σε δήλωση ότι δεν

επιθυµούν την αναγραφή του. Η πρόβλεψη της
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αναγραφής παραβιάζει το θεµελιώδες δικαίωµα

αποσιώπησης των θρησκευτικών πεποιθήσεων

(άρθρο 13 του Συντάγµατος).

Προτείνεται:
Η απάλειψη της αναγραφής θρησκεύµατος στο

απολυτήριο λυκείου (Β∆ της 20.6.1955) για την κα-

τοχύρωση της αρνητικής θρησκευτικής ελευθερίας

των αποφοίτων και την αποσόβηση αθέµιτων δυ-

σµενών διακρίσεων σε βάρος θρησκευτικών µειονο-

τήτων.

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Θέµα: ∆ιαδικασία χορήγησης υποτροφιών (κεφ.
Ε.1, 3.5.3.1)
Η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών στο Πάντειο

Πανεπιστήµιο χρειάζεται αναµόρφωση, ούτως

ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη ενηµέρωση των

δικαιούχων υποτροφίας φοιτητών. Η έγγραφη και

πλήρης ενηµέρωση όλων των υποψηφίων για τις

προϋποθέσεις άσκησης των σχετικών δικαιωµάτων

αποτελεί βασική απαίτηση της αρχής της χρηστής

διοίκησης. 

Προτείνεται:
• Να προβλέπεται στον κανονισµό υποτροφιών

η δυνατότητα ένστασης στην περίπτωση άρνησης

χορήγησης υποτροφίας.

• Να ενηµερώνονται µε επιστολή όλοι οι επι-

τυχόντες και επιλαχόντες για τη θέση τους στον

κατάλογο υποψήφιων υποτρόφων. Στην επιστολή

αυτή να αναφέρεται κάθε απαραίτητη πληροφορία

για τη διεκδίκηση της υποτροφίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Θέµα: Υπέρµετρη καθυστέρηση στη διαδικασία πρά-
ξεων χαρακτηρισµού δασικών εκτάσεων (κεφ. Ε.3,
3.9)
∆ιαπιστώνονται υπέρµετρες καθυστερήσεις κατά

τη διαδικασία έκδοσης πράξεων χαρακτηρισµού

δασικών εκτάσεων και εκδίκασης των συναφών εν-

στάσεων. Αυτό έχει ως συνέπεια αφενός τη συχνή

παραβίαση των δικαιωµάτων των διοικουµένων,

αφετέρου την ελλιπέστατη διασφάλιση του δηµόσι-

ου συµφέροντος (καταπάτηση δηµόσιας γης). Ση-

µειώνεται ότι οι µακροχρόνιες καθυστερήσεις οφεί-

λονται στην έλλειψη προσωπικού των οικείων δα-

σαρχείων και στην απουσία προθεσµιών για την

ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών. Η αδυ-

ναµία της διοίκησης να προστατεύσει αποτελεσµα-

τικά τα δάση έχει ως αποτέλεσµα την καταπάτηση

δασικών εκτάσεων. 

Προτείνεται:
• Η νοµοθετική καθιέρωση αποκλειστικών

προθεσµιών για την επίλυση των αµφισβητήσεων,

η σύσταση επαρκούς αριθµού επιτροπών κρίσης

για την αντιµετώπιση του µεγάλου όγκου των υπο-

θέσεων και η στελέχωση των αρµόδιων υπηρεσιών

(δασαρχείων, δασονοµείων κ.λπ.) µε επαρκές και

εξειδικευµένο προσωπικό.

• Η επίσπευση της κατάρτισης δασικών χαρτών

σύµφωνα µε τον Ν. 2664/1998 περί εθνικού κτη-

µατολογίου. 

• Η επιβολή και η είσπραξη (µέσω των αρµό-

διων ∆ΟΥ) αυστηρότατων προστίµων στους κατα-

πατητές (σύµφωνα µε την υποχρεωτική κοινοτική

αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»), προκειµένου να

δηµιουργηθούν οικονοµικά αντικίνητρα για την κα-

ταπολέµηση της παρανοµίας. Προτείνεται ακόµη

να κατατίθενται τα εισπραττόµενα τέλη σε ειδικό

λογαριασµό από τον οποίο να χρηµατοδοτείται

αποκλειστικά η σύσταση συνεργείων για την κατε-

δάφιση των αυθαίρετων κατασκευών και η επανα-

φορά των δασικών εκτάσεων στην προτέρα φυτική

τους κατάσταση. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΕΟΤ 

Θέµα: Αγροτοτουριστικές επιδοτήσεις (κεφ. Ε.3,
3.2.1).
Η επιδότηση που χορηγείται για την κατασκευή

αγροτοτουριστικών εγκαταστάσεων συχνά οδηγεί

τους δικαιούχους να προβαίνουν σε καταπάτηση

αιγιαλών ή άλλων κοινόχρηστων εκτάσεων µε σκο-

πό την προώθηση ιδιωτικών συµφερόντων. Παρ’

ότι η οικονοµική ανάπτυξη είναι βάσιµος στόχος

των ενεργειών της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν

πρέπει να υλοποιείται σε βάρος του δηµόσιου συµ-

φέροντος, των νοµοθετικών διατάξεων ή µε τρόπο

που να εξαντλούνται οι άλλοι διαθέσιµοι φυσικοί

πόροι της περιοχής (π.χ. τα αποθέµατα νερού ενός

νησιού, η οικολογική ισορροπία κ.λπ.). 

Ενδεικτικό παράδειγµα αποτελεί η διάνοιξη

δρόµου, παράλληλα προς τον αιγιαλό και σε από-

σταση µικρότερη από την εκ του νόµου επιτρεπό-

µενη, µε σκοπό τη δηµιουργία πρόσβασης σε συ-

γκεκριµένα αγροτεµάχια. Εδώ διαπιστώνεται πα-

ραβίαση των διατάξεων του Π∆/13.10.88 που

αφορά τη ΖΟΕ Νάξου, ενώ παράλληλα καταστρέ-

φεται τµήµα του αιγιαλού. Για την άρση αυτών των

µη αντιστρέψιµων φαινοµένων, ο Συνήγορος του

Πολίτη θεωρεί ότι η επιδότηση αγροτοτουριστι-

κών µονάδων δεν πρέπει να υλοποιείται πριν από

τις προτεινόµενες προκαταρκτικές ενέργειες.

Προτείνεται:
• Συνολικός προγραµµατισµός για τη σκοπιµό-

τητα της επέκτασης και την αναγκαιότητα ανέγερ-

σης νέων τουριστικών καταλυµάτων, ο οποίος θα

λαµβάνει υπόψη τους φυσικούς πόρους των νησιών

και τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας.
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• Απογραφή των υδάτινων πόρων στα νησιά,

ώστε κάθε σχετική δραστηριότητα να επιτρέπεται

µε γνώµονα τα εκτιµώµενα αποθέµατα νερού.

• Να εξετάζεται εάν η εγκατάσταση της συγκε-

κριµένης δραστηριότητας συνάδει µε τις τελικές

προτάσεις της ειδικής χωροταξικής µελέτης, προ-

τού αυτή κυρωθεί µε προεδρικό διάταγµα. 

• Εκπόνηση συνολικής µελέτης σχετικά µε

αγροτοτουριστικά προγράµµατα, η οποία θα συνο-

δεύεται από µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

• Συντονισµός των εµπλεκόµενων υπουργείων

για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση των αναπτυ-

ξιακών προτεραιοτήτων, προκειµένου να εξασφα-

λίζεται ενιαία και αποτελεσµατική πολιτική και να

λαµβάνονται υπόψη όλες οι παράµετροι της χωρο-

ταξικής και οικονοµικής ανάπτυξης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

1. Θέµα: Άρνηση χορήγησης συµπληρωµατικού στε-
γαστικού δανείου από τον Οργανισµό Εργατικής
Κατοικίας (κεφ. Ε.4, 3.6.2.1)
Σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Κανονισµού του Ορ-

γανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), δεν επιτρέ-

πεται η δανειοδότηση προσώπων που έχουν ήδη

τύχει στεγαστικής συνδροµής. Στην περίπτωση

που αντιµετώπισε ο Συνήγορος του Πολίτη, η κα-

τοικία που απέκτησε ο αιτών από την προηγούµε-

νη δανειοδότηση καταστράφηκε από τον σεισµό

του Μαΐου του 1995 και για τον λόγο αυτόν ο ΟΕΚ

απέρριψε το αίτηµά του για νέα δανειοδότηση µε

σκοπό την επισκευή του ακινήτου.

Με αφορµή την υπόθεση αυτή, ο Συνήγορος

του Πολίτη πρότεινε τη συµπλήρωση της ισχύου-

σας νοµοθεσίας, ώστε να καταστεί δυνατή η εκ

νέου δανειοδότηση από τον οργανισµό προσώπων

που έτυχαν µεν στεγαστικής συνδροµής, επλήγη-

σαν όµως από φυσικά φαινόµενα κατά τρόπο που

αχρήστευσε τη συνδροµή αυτή. Με το άρθρο 14

του Ν. 2819/2000 έγινε δεκτή η παραπάνω πρό-

ταση του Συνηγόρου του Πολίτη. 

Προτείνεται:
Με νέα νοµοθετική ρύθµιση, η διάταξη του

άρθρου 14 του Ν. 2819/2000 να αποκτήσει ανα-

δροµική ισχύ, ώστε να καλύψει και τις περιπτώ-

σεις που η κατοικία των αιτούντων καταστράφηκε

από σεισµό πριν από το 2000.

2. Θέµα: Παροχή δικαιώµατος άσκησης προσφυγής
κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθµιων υγειονοµι-
κών επιτροπών του Ν. 2643/1998 (κεφ. Ε.2, 3.4)
Οι αποφάσεις των υγειονοµικών επιτροπών που

εκδίδονται για τα προστατευόµενα, σύµφωνα µε

τη διάταξη του άρθρου 1, παράγρ. 1 του Ν. 2643/

1998, άτοµα, µε σκοπό την τοποθέτηση ή τη διά-

θεσή τους σε θέσεις εργασίας, δεν µπορούν να

προσβληθούν ενώπιον δευτεροβάθµιων επιτροπών

και ως εκ τούτου δεν υπάρχει στάδιο επανεξέτα-

σης του ποσοστού αναπηρίας των υποψηφίων. Η

τροποποίηση της ρύθµισης αυτής επιβάλλεται

από τις αρχές της χρηστής διοίκησης και την υπο-

χρέωση αυξηµένης προστασίας των ατόµων µε

ειδικές ανάγκες.

Προτείνεται:
Να διαγραφεί από το εδάφιο η, παράγρ. 1, άρθρο

7 του Ν. 2463/1998 η λέξη «πρωτοβάθµια», ώστε

να παρέχεται στον ενδιαφερόµενο η δυνατότητα

επανεξέτασής του από δευτεροβάθµια υγειονοµι-

κή επιτροπή. 

3. Θέµα: Εξέταση αιτηµάτων αλλοδαπών που αναµέ-
νουν την ανανέωση της άδειας διαµονής τους (κεφ.
Ε.1, 3.4.1.2)
Το ΙΚΑ προβαίνει σε αδικαιολόγητη διάκριση σε

βάρος αλλοδαπών των οποίων εκκρεµεί η διαδικα-

σία έγκρισης παραµονής στη χώρα. Ενώ το ΙΚΑ

εξετάζει τα αιτήµατα όσων εκκρεµεί η έκδοση ή η

ανανέωση της «πράσινης κάρτας», διακόπτει την

ασφαλιστική κάλυψη των αλλοδαπών που έχουν

ζητήσει ανανέωση της άδειας διαµονής τους. Η

στάση αυτή των υπηρεσιών του ΙΚΑ δηµιουργεί

ιδιαίτερα ανεπιεική αποτελέσµατα για τους εν λό-

γω αλλοδαπούς και αντίκειται στην αρχή της χρη-

στής διοίκησης, που επιβάλλει στις δηµόσιες υπη-

ρεσίες να ακολουθούν ενιαία πρακτική και να προ-

βαίνουν σε ενιαία αντιµετώπιση των προσκοµιζό-

µενων δηµόσιων εγγράφων. 

Προτείνεται:
Η συµπλήρωση της αρ. 58/4.5.99 εγκυκλίου του

ΙΚΑ, ώστε να εξετάζονται τα αιτήµατα και να χο-

ρηγούνται οι προβλεπόµενες παροχές σε αλλοδα-

πούς που αποδεικνύουν ότι έχουν καταθέσει τα δι-

καιολογητικά έκδοσης ή ανανέωσης της άδειας

διαµονής. 

4. Θέµα: Τροποποίηση της διαδικασίας καταβολής
συντάξεων στους δικαιούχους του επιδόµατος απολύ-
του αναπηρίας (κεφ. Ε.2, 3.1.13)
Στους δικαιούχους επιδόµατος απολύτου αναπη-

ρίας διακόπτεται η καταβολή της κύριας σύνταξης

µέσω του ταχυδροµείου κατά το διάστηµα που εκ-

κρεµεί η εξέτασή τους από υγειονοµική επιτροπή

προκειµένου να κριθεί η συνέχιση της καταβολής

του επιδόµατος απολύτου αναπηρίας. Έως ότου

οριστεί εκ νέου το ποσοστό αναπηρίας, οι συνταξι-

ούχοι µπορούν να εισπράττουν την κύρια σύνταξή

τους µόνον από το τοπικό υποκατάστηµα του ΙΚΑ.

Επειδή η συγκεκριµένη διοικητική πρακτική

δηµιουργεί προβλήµατα σε άτοµα που πάσχουν
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από σοβαρές αναπηρίες και παρουσιάζουν δυσχέ-

ρεια µετακίνησης, η αρχή της χρηστής διοίκησης

και η υποχρέωση του κράτους να λαµβάνει επι-

πρόσθετα µέτρα για την προστασία των αναπή-

ρων επιβάλλουν τον εκσυγχρονισµό του συστήµα-

τος πληρωµής των συντάξεων στη συγκεκριµένη

κατηγορία δικαιούχων.

Προτείνεται:
Στους συνταξιούχους οι οποίοι, πέραν της κύριας

σύνταξης λαµβάνουν και επίδοµα απολύτου ανα-

πηρίας, να συνεχίζεται η καταβολή της κύριας σύ-

νταξης µέσω ταχυδροµείου ή, µετά την εισαγωγή

του νέου συστήµατος πληρωµής των συντάξεων,

µέσω των τραπεζών για όσο διάστηµα διακόπτε-

ται το επίδοµα απολύτου αναπηρίας.

5. Θέµα: Ενηµέρωση ασφαλισµένων για τις προϋπο-
θέσεις κάλυψης της νοσοκοµειακής περίθαλψης στο
εξωτερικό και για τη χορήγηση των σχετικών κοινο-
τικών εντύπων
Οι διακινούµενοι σε ευρωπαϊκές χώρες έλληνες

πολίτες δεν είναι επαρκώς ενηµερωµένοι για τη

διαδικασία που απαιτείται προκειµένου να τύχουν

νοσοκοµειακής περίθαλψης όταν ταξιδεύουν σε

χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αρκετές

περιπτώσεις ασφαλισµένοι νοσηλεύονται σε νοσο-

κοµεία µε τη διαδικασία του επείγοντος περιστα-

τικού και, επειδή δεν έχουν προµηθευθεί το απα-

ραίτητο έντυπο Ε-111, αντιµετωπίζουν πρόβληµα

µε την κάλυψη των δαπανών από τα ασφαλιστικά

τους ταµεία. Η διοικητική υποχρέωση πλήρους

και επαρκούς ενηµέρωσης των συνταξιούχων και

των ασφαλισµένων για τα δικαιώµατά τους, που

συνδέονται µε τη νοσηλεία τους στο εξωτερικό,

επιβάλλει την καθιέρωση σύγχρονων διαδικασιών

ενηµέρωσης. 

Προτείνεται:
Η συστηµατική πληροφόρηση των ασφαλισµένων,

µέσω φυλλαδίων που θα αποστέλλουν οι φορείς

κοινωνικής ασφάλισης, σχετικά µε τις προϋποθέ-

σεις κάλυψης σε περίπτωση νοσοκοµειακής περί-

θαλψης στο εξωτερικό. Ειδικότερα, η ενηµέρωση

πρέπει να αφορά τις προϋποθέσεις και τα κριτή-

ρια για τη χορήγηση των απαραίτητων για την

κάλυψη της σχετικής δαπάνης κοινοτικών εντύ-

πων, δηλαδή του Ε-111 για την κάλυψη επειγό-

ντων περιστατικών και του Ε-112 για την προ-

γραµµατισµένη νοσηλεία στο εξωτερικό. 

6. Θέµα: Επιµόρφωση υπαλλήλων που εργάζονται
σε φορείς ασφάλισης µε σκοπό την αύξηση της απο-
τελεσµατικότητας και τη βελτίωση των υπηρεσιών
που παρέχονται στους πολίτες
Η δοµή του ασφαλιστικού συστήµατος, η πολυ-

διάσπαση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, η

πολυνοµία και η επίδραση του κοινοτικού δικαίου

στην εσωτερική έννοµη τάξη συχνά επιφέρουν

σύγχυση στους υπαλλήλους των φορέων κοινωνι-

κής ασφάλισης. Αποτέλεσµα αυτής της κατάστα-

σης είναι η ελλιπής ενηµέρωση των πολιτών, µε

συνέπεια αυτοί να στερούνται γεγενηµένων ασφα-

λιστικών τους δικαιωµάτων.

Προτείνεται:
Η εφαρµογή προγραµµάτων κατάρτισης-επιµόρ-

φωσης των υπαλλήλων των φορέων κοινωνικής

ασφάλισης µέσω της επαναδραστηριοποίησης

των διευθύνσεων εκπαίδευσης των φορέων και

µέσω του σχεδιασµού βασικών ετήσιων προγραµ-

µάτων εκπαίδευσης κατ’ έτος, ώστε να καταστεί

δυνατή η πληρέστερη ενηµέρωσή τους για τις σύγ-

χρονες εξελίξεις. Παράλληλα, η υλοποίηση προ-

γραµµάτων κατάρτισης µε τη συµµετοχή υπαλλή-

λων διαφορετικών φορέων θα ενίσχυε την προ-

σπάθεια ενιαίας αντιµετώπισης παρόµοιων προ-

βληµάτων και θα αποτελούσε ουσιαστική συνει-

σφορά στη συνεργασία των φορέων κοινωνικής

ασφάλισης, όπου αυτό είναι αναγκαίο, όπως στην

περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1. Θέµα: Ενηµέρωση των νοσοκοµειακών ασθενών
για τα δικαιώµατά τους
Οι νοσοκοµειακοί ασθενείς δεν γνωρίζουν τα

δικαιώµατά τους ως χρήστες υπηρεσιών υγείας,

ενώ αντίστοιχα οι επαγγελµατίες υγείας αγνοούν

την υποχρέωσή τους για σεβασµό των δικαιωµά-

των αυτών. Το γεγονός αυτό έχει άµεσες συνέπει-

ες στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών

υγείας. 

Προτείνεται:
Να αναγράφονται σε εµφανή σηµεία στα δηµόσια

νοσοκοµεία τα δικαιώµατα του νοσοκοµειακού

ασθενούς, όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο

47 του Ν. 2071/1992. 

2. Θέµα: Καταβολή του επιδόµατος τοκετού και στην
περίπτωση καισαρικής τοµής (κεφ. Ε.2, 3.1.12)
Το επίδοµα τοκετού καταβάλλεται µόνο στις περι-

πτώσεις φυσιολογικού τοκετού και όχι σε αυτές

της καισαρικής τοµής, µε αποτέλεσµα το δηµόσιο,

ως ασφαλιστικός φορέας, να αφαιρεί από την κα-

ταβαλλόµενη δαπάνη νοσηλείας το ποσοστό συµ-

µετοχής του ασφαλισµένου. Το γεγονός αυτό

οφείλεται στο ότι η καισαρική τοµή, αν και απο-

τελεί πλέον συνήθη περίπτωση τοκετού, αντιµε-

τωπίζεται ως εγχείρηση και όχι ως τοκετός, µε

συνέπεια οι γυναίκες που γεννούν µε καισαρική

τοµή να αποκλείονται από την παραπάνω ασφα-

λιστική παροχή. Η πρακτική αυτή αντιβαίνει στη
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συνταγµατική αρχή της ισότητας (άρθρο 4, πα-

ράγρ. 1 του Συντάγµατος) καθώς και στην υποχρέ-

ωση του κράτους για την προστασία της µητρότη-

τας (άρθρο 21, παράγρ. 1 του Συντάγµατος).

Προτείνεται:
Η τροποποίηση του άρθρου 5 του Β∆ 665/1962,

ώστε να διασφαλίζεται η καταβολή του επιδόµα-

τος τοκετού και στην περίπτωση της καισαρικής

τοµής.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Θέµα: Ανώτατο όριο κράτησης αλλοδαπών που
τελούν υπό δικαστική απέλαση (κεφ. Ε.1, 3.4.2.1)
Η επί µακρόν κράτηση αλλοδαπών στη φυλακή εν

αναµονή της απέλασής τους, µετά την έκτιση της

ποινής τους, προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέ-

πεια. Η στέρηση αυτή της ελευθερίας δεν περι-

βάλλεται τις συνταγµατικές εγγυήσεις της ποινής

και δεν είναι σύµφωνη µε τη συνταγµατική αρχή

της αναλογικότητας. Απαιτείται, εποµένως, η συ-

µπλήρωση του νόµου µε την πρόβλεψη ότι η κρά-

τηση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το χρονικό

όριο που µπορεί να θεωρηθεί αναγκαίο για τη δια-

δικαστική προετοιµασία της απέλασης. 

Προτείνεται:
Η τροποποίηση του άρθρου 74, παράγρ. 4 του

Ποινικού Κώδικα µε προσθήκη του ανώτατου χρο-

νικού ορίου κράτησης των υπό δικαστική απέλαση

αλλοδαπών. Ένας µήνας θα µπορούσε να θεωρηθεί

ως το απώτατο εύλογο διάστηµα για τη διαδικαστι-

κή προετοιµασία της απέλασης. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέµα: Κατοχύρωση διπλωµάτων ιδιωτικών σχολών
κινηµατογραφίας (κεφ. Ε.1, 3.6.3.1)
Η παράλειψη της διοίκησης να εκδώσει τα προ-

βλεπόµενα από τον Ν. 1158/1981 προεδρικά δια-

τάγµατα που θα ρυθµίζουν τις διαβαθµίσεις των

τίτλων σπουδών που απονέµουν οι σχολές κινηµα-

τογραφίας-τηλεόρασης έχει ως αποτέλεσµα να µην

έχουν κατοχυρωθεί τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

των αποφοίτων των σχολών αυτών. Οι ενδιαφερό-

µενοι πτυχιούχοι των σχολών κινηµατογραφίας-

τηλεόρασης, λόγω της αδράνειας της διοίκησης,

υφίστανται ουσιώδη περιορισµό στην άσκηση της

οικονοµικής και επαγγελµατικής τους ελευθερίας

(άρθρο 5, παράγρ. 1 του Συντάγµατος).

Προτείνεται:
Η έκδοση των προβλεπόµενων από τον Ν.

1158/1981 προεδρικών διαταγµάτων που θα ρυθ-

µίζουν τις διαβαθµίσεις των τίτλων σπουδών οι

οποίοι απονέµονται από τις ιδιωτικές σχολές κινη-

µατογραφίας-τηλεόρασης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

Θέµα: Πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου (κεφ. Ε.1,
3.4.1.4)
(Βλέπε και αρµοδιότητες υπό µεταβίβαση στο

ΥΠΕΣ∆∆Α ως προς τις άδειες εισόδου και διαµο-

νής αλλοδαπών στη χώρα)

Οι διεθνείς συµβάσεις για τους πολιτικούς πρό-

σφυγες και οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1975/

1991 και του Π∆ 61/1999 επιβάλλουν σε όλα τα

κρατικά όργανα να διευκολύνουν την ελεύθερη

πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου για τους αλλο-

δαπούς που κινδυνεύουν από πολιτικές, φυλετικές

ή άλλες διώξεις στη χώρα προέλευσής τους. Ωστό-

σο, οι εσωτερικοί και διεθνείς κανόνες πρόσβασης

στη διαδικασία ασύλου δεν είναι εύκολα κατανοη-

τοί στις αστυνοµικές αρχές των συνόρων, που

αντιµετωπίζουν µε καχυποψία όλους ανεξαιρέτως

ως «λαθροµετανάστες». Προκειµένου να µην

πλήττονται από την αστυνοµική πρακτική τα

δικαιώµατα των πολιτικών προσφύγων, 

προτείνεται:
Η εκπαίδευση-ευαισθητοποίηση των οργάνων συ-

νοριακής φύλαξης σε θέµατα που αφορούν τους

αιτούντες άσυλο. Προτείνεται επίσης η παροχή

πληροφοριών και, γενικά, η διασφάλιση της επι-

κοινωνίας σε γλώσσα κατανοητή στους προσερχο-

µένους στα σηµεία εισόδου της ελληνικής επικρά-

τειας, όπως επιτάσσουν οι σχετικές διατάξεις του

άρθρου 1, παράγρ. 6 του Π∆ 61/1999. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού
Με αφορµή υποθέσεις που αφορούσαν τον υπολο-

γισµό των ποσών κατανάλωσης ρεύµατος, τη

διάρκεια της προθεσµίας πληρωµής τους και το

όριο διακοπής ρεύµατος λόγω οφειλής, απεστάλη

στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και

στον Γενικό ∆ιευθυντή της ∆ΕΗ πόρισµα στο

οποίο εντοπίζονται τα παρακάτω θέµατα.

1. Θέµα: Υπολογισµός οφειλών από κατανάλωση
ηλεκτρικού ρεύµατος (κεφ. Ε.4, 3.1.1)
Η πρακτική της ∆ΕΗ να εφαρµόζει το σύστηµα

της τετράµηνης καταµέτρησης σε συνδυασµό µε

τη διµηνιαία έκδοση λογαριασµών, ενός µε την

ένδειξη «έναντι» και ενός µε την ένδειξη «εκκαθα-

ριστικός» εναλλάξ, έχει δηµιουργήσει προβλήµατα

στους καταναλωτές. Τα προβλήµατα αυτά θα

µπορούσαν να αντιµετωπιστούν µε αναµόρφωση

του εντύπου του λογαριασµού της ∆ΕΗ.

Η τακτική της έκδοσης λογαριασµών µε την

ένδειξη «έναντι» καθιερώθηκε µεν για λόγους εκ-

συγχρονισµού της ∆ΕΗ και περιορισµού των
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δαπανών της, πλην όµως καταλήγει να δηµιουργεί

προβλήµατα στην καταµέτρηση της κατανάλωσης

και τη βεβαίωση των οφειλών. Ο Συνήγορος του

Πολίτη προτείνει τις ακόλουθες αλλαγές: 

α) Επειδή η υπολογισµένη κατανάλωση που

αναγράφεται στον λογαριασµό «έναντι» είναι

πιθανόν να διαφέρει από την πραγµατική, στις

χρήσιµες πληροφορίες για τον καταναλωτή, οι

οποίες αναγράφονται στην οπίσθια πλευρά του

λογαριασµού (παράγρ. 3), επισηµαίνεται ότι σε

«σπάνιες περιπτώσεις σηµαντικής διαφοράς»

µεταξύ του λογαριασµού «έναντι» και της πραγµα-

τικής κατανάλωσης ο καταναλωτής µπορεί να

ζητήσει τη διόρθωση του ποσού. 

Προτείνεται:
Να προβλεφθεί η δυνατότητα αµφισβήτησης

οποιασδήποτε διαφοράς και όχι µόνο «σηµαντικής

διαφοράς» (διατύπωση που µπορεί να ερµηνευθεί

ποικιλότροπα κατά περίπτωση). 

β) Για να µπορεί ο καταναλωτής να ελέγξει και

ενδεχοµένως να αµφισβητήσει την κατ’ εκτίµηση

κατανάλωση και την αντίστοιχη χρέωσή του, είναι

υποχρεωµένος να µετατρέπει το χρηµατικό ποσόν

της έναντι αξίας κατανάλωσης σε χιλιοβατώρες

(ΩΧΒ), υπολογίζοντας τις πιθανές ΩΧΒ που έχει

χρεωθεί, αναλόγως των ηµερών και του κλιµακω-

τού τιµολογίου που ισχύει στη δική του περίπτω-

ση. Αντί αυτής της πολύπλοκης και αποθαρρυντι-

κής διαδικασίας, 

προτείνεται:
Να αναγράφεται, στην τελευταία ένδειξη του

λογαριασµού «έναντι» η κατ’ εκτίµηση υπολογι-

σµένη συνολικά κατανάλωση σε ΩΧΒ, ώστε ο

καταναλωτής να έχει την ευχέρεια να συγκρίνει

την ένδειξη του µετρητή του, χωρίς να χρειάζεται

να µετατρέψει το χρηµατικό ποσόν σε ΩΧΒ και

µετά να το προσθέσει στην τελευταία ένδειξη του

προηγούµενου «εκκαθαριστικού» λογαριασµού.

γ) Με το ισχύον σύστηµα, ο καταναλωτής δεν

ενηµερώνεται από τον «εκκαθαριστικό» λογαρια-

σµό για την ηµεροµηνία µε βάση την οποία υπο-

λογίζεται και εκδίδεται ο λογαριασµός «έναντι». Η

πληροφορία αυτή θα ήταν χρήσιµη προκειµένου

να υπολογιστεί κατά προσέγγιση η ηµεροµηνία

παραλαβής του επόµενου λογαριασµού «έναντι».

Προτείνεται:
Να αναγράφεται στον «εκκαθαριστικό» λογαρια-

σµό η ακριβής ηµεροµηνία υπολογισµού και έκδο-

σης του επόµενου «έναντι» λογαριασµού.

2. Θέµα: Προθεσµία εξόφλησης λογαριασµών
Στο «συµβόλαιο παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος

για οικιακή χρήση», στην ενότητα «χαρτόσηµο και

εξόφληση λογαριασµών», και ειδικότερα στο

άρθρο 16, αναφέρεται ότι «η εξόφληση των λογα-

ριασµών που εκδίδονται σύµφωνα µε αυτό το Συµ-

βόλαιο θα γίνεται … µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέ-

ρες από την ηµεροµηνία που επιδόθηκε ο λογα-

ριασµός στον Καταναλωτή για εξόφληση».

Επειδή ανακύπτει πρόβληµα σχετικά µε το πό-

τε επιδίδεται ο λογαριασµός στον καταναλωτή και

το πώς µπορεί να προσδιοριστεί αυτή η ηµεροµη-

νία ώστε να ισχύει η προαναφερόµενη προθεσµία

των 15 ηµερών,

προτείνεται:
Η επιµήκυνση της προθεσµίας πληρωµής, ώστε

να ελαχιστοποιείται η περίπτωση της µη τήρησης

του χρονικού ορίου των 15 ηµερών από την επί-

δοση του λογαριασµού, όπως ορίζεται στο συµβό-

λαιο, να διευκολύνεται ο καταναλωτής (π.χ. σε

περίπτωση απουσίας του) να είναι συνεπής µε τις

οικονοµικές υποχρεώσεις του και να του παρέχε-

ται το χρονικό περιθώριο να αµφισβητήσει τυχόν

διαφορά από τη χρεωµένη κατανάλωση στον

λογαριασµό «έναντι». 

Επισηµαίνεται ότι άλλοι φορείς, όπως ο ΟΤΕ

και η ΕΥ∆ΑΠ, παρέχουν χρονικό διάστηµα περί-

που 30 ηµερών για την εξόφληση των λογαρια-

σµών. 

3. Θέµα: ∆ιακοπή της παροχής
Το ποσόν των 10.000 δρχ. που τίθεται ως όριο

του συνολικού ποσού ενός ανεξόφλητου λογαρια-

σµού, προκειµένου να µη διακοπεί η παροχή ηλε-

κτρικού ρεύµατος, είναι ιδιαίτερα χαµηλό, δεδοµέ-

νου ότι σε πολλές παροχές σηµαντικό ποσοστό

του ποσού αυτού καταλαµβάνουν οι χρεώσεις

υπέρ τρίτων.

Προτείνεται:
Η αύξηση του χρηµατικού ποσού που τίθεται ως

όριο του συνολικού ποσού ενός ανεξόφλητου

λογαριασµού.

4. Θέµα: ∆ωρεάν ηλεκτροδοτήσεις σε σεισµοπαθείς
Πολίτες που επλήγησαν από τον σεισµό του Σε-

πτεµβρίου του 1999 έθεσαν το ζήτηµα της επιβά-

ρυνσής τους µε τέλη επανασύνδεσης, όταν, µετά

την ανακατασκευή της οικίας τους, ζήτησαν να

αποκτήσουν εκ νέου παροχή ρεύµατος, η οποία εί-

χε διακοπεί για λόγους ασφαλείας. Θεωρώντας

ότι πρόκειται για ζήτηµα ιδιαίτερης κοινωνικής

σηµασίας, ο Συνήγορος του Πολίτη

προτείνει:
Να απαλλάσσονται οι πολίτες της παραπάνω κα-

τηγορίας από τα τέλη επανασύνδεσης.

Η ∆ΕΗ έκανε δεκτό το αίτηµα του Συνηγόρου

του Πολίτη, υπό τον όρο ότι η ισχύς της νέας

παροχής θα είναι ίδια µε την ισχύ της παροχής

που αποξηλώθηκε από το κτίσµα που κατεδαφί-

στηκε.
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1. Θέµα: Επιβολή προστίµων λόγω παραβίασης όρων
λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέρο-
ντος (κεφ. Ε.3, 3.1.1)
Το χαµηλό ύψος των χρηµατικών προστίµων που

επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες κέντρων διασκέδα-

σης έχει ως επακόλουθο τις συνεχείς παραβιάσεις

των όρων λειτουργίας τους.

Προτείνεται:
Η τροποποίηση του συγκεκριµένου νοµοθετικού

πλαισίου, µε πρόβλεψη υψηλών χρηµατικών προ-

στίµων, προκειµένου να αποτραπεί η παράνοµη

λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέ-

ροντος. 

2. Θέµα: Μεταφορά µαθητών (κεφ. Ε.3, 3.20.1)
Υπό το ισχύον νοµοθετικό καθεστώς, η προσωρινή

µεταστέγαση µαθητών για λόγους ασφαλείας και η

επακόλουθη µεταφορά τους σε σχολεία µακριά από

τον τόπο κατοικίας τους µε µεταφορικά µέσα µι-

σθωµένα από τη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση γίνεται

µε συνοδό από ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρε-

σιών, του οποίου τον µισθό καταβάλλουν οι γονείς.

Προτείνεται:
Νοµοθετική ρύθµιση, µε την οποία θα προβλέπε-

ται η επέκταση της εφαρµογής του άρθρου 1,

παράγρ. 6 της αρ. ΙΒ/6071/26.8.98 κοινής υπουρ-

γικής απόφασης σε όλους τους µαθητές της πρω-

τοβάθµιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, κατά τη µετα-

φορά των µαθητών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε

σχολεία που βρίσκονται µακριά από τον τόπο κα-

τοικίας τους, θα πρέπει, εφόσον γίνεται χρήση µε-

ταφορικών µέσων µισθωµένων από τη νοµαρχιακή

αυτοδιοίκηση ή άλλη δηµόσια υπηρεσία, να προ-

βλεφθεί και η κάλυψη των εξόδων συνοδείας των

µαθητών. 


